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Sammanträdesdatum
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Nr.
21

Plats och tid

Kommunkansliet tisdagen 07.12.2021 kl. 18:30-20:30

Beslutande

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

ordförande
viceordförande
ledamot
ledamot
ledamot

Föredragande

Raine Katajamäki

kommundirektör

Övriga närvarande

Rune Söderlund, frånvarande
Anders Svebilius

kommunfullmäktiges ordförande
kommunfullmäktiges viceordförande

Paragrafer

344-354 §§

Underskrifter

ordförande

sekreterare

Jan-Anders Öström

Raine Katajamäki

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö torsdagen den 9.12.2021, kl. 20.00.

Britt Berthén-Eklund

Ann-Sofi Stjärnfelt

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby den 10.12.2021 kl. 12.00.

Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid

Raine Katajamäki

Underskrift

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2

Sammanträdesdatum
07.12.2021
KS § 344

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelse 07.12.2021 § 344
FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:
Mötet konstaterades 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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KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
07.12.2021
KS § 345

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID

Kommunstyrelse 07.12.2021 § 345
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 Ann-Sofi Stjärnfelt
till protokolljusterare.
Protokollet ska vara justerat senast den 9.12.2021 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
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Sammanträdesdatum
07.12.2021
KS § 346

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunstyrelse 07.12.2021 § 346
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns med följande extra ärende:
- Budget 2022, KS § 353
BESLUT:
Föredragningslistan godkändes med följande extra ärenden:
- Budget 2022, KS § 353
- Kommunstyrelsens representanter i nämnderna och övriga organ,
KS § 354

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
07.12.2021
KS § 347

DELGIVNINGAR

Kommunstyrelse 07.12.2021 § 347
Ålands Vatten Ab, 17.11.2021
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.
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KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
07.12.2021

Dnr: KANSLI 260/2019
KS § 348

EKEBO B 1

Kommunstyrelse 07.12.2021 § 348
Lägenheten Ekebo B 1 är ledig.
Bilagt finns en bostadsansökan.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen hyr ut Ekebo B 1 till sökande och beslutar att en
månads hyresgaranti uppbärs före inflyttningen.
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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KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
07.12.2021

Dnr: KANSLI 329/2021
KS § 349

UTLÅTANDE ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, AX ECKERÖ GOLF AB

Kommunstyrelse 07.12.2021 § 349

Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över AX
Eckerö Golf Ab:s ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom. Samtliga ansökningshandlingar är bilagda i ärendet.
Ansökan avser följande fastigheter:
- 11 400m2 RNr 4:27 Hemårkern Kyrkoby by
- 6 385m2 RNr 4:30 Klemes, Kyrkoby by
- 3 140m2 RNr 4:4 Karlberg, Kykoby by
Bolaget har sin hemort på Åland och alla styrelsemedlemmar i bolagets styrelse har hembygdsrätt. Av utredningen framgår inget annat
än att givande av tillstånd ska förordas.
Lagrum:
Landskapsstyrelsen beviljar jordförvärvstillstånd för juridiska personer
i enlighet med vad som föreskrivs i 13 § landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar givande av tillstånd i enlighet med ansökan.
Paragrafen justeras omedelbart.
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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KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
07.12.2021

Dnr: KANSLI 338/2021
KS § 350

UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, LAPPALAINEN J.

Kommunstyrelse 07.12.2021 § 350

Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över Lappalainen J.:s ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom.
Fastigheten anhållan avser är ett 1150 m2 stort markområde, underlydande fastigheten 43-406-15-24, tomt V:8 i Storby.
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:
Susann Fagerström anmälde jäv. Kommunstyrelsen konstaterade att
jäv föreligger och Susann Fagerström lämnade sammanträdesrummet under ärendets behandling.
Kommunstyrelsen beslöt att förorda givande av tillstånd i enlighet
med anhållan.
Paragrafen justerades omedelbart.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
07.12.2021

Dnr: KANSLI 302/2021
KS § 351

REMISS GÄLLANDE FÖRVERKLIGANDE AV LÄS- OCH SKRIVKUNNIGHETSSKEDETSLUTRAPPORT

Kommunstyrelse 07.12.2021 § 351
UFN 1.12.2021
Kommunstyrelse 02.11.2021 § 309
Bilaga:
- Remissbegäran och slutrapporten Förverkligande av läs- och
skrivkunnighetsskedet, KS § 309/2.11.2021
Ålands landskapsregerings har genom beslut nr 255 U2 antecknat till
sin kännedom inlämnad slutrapport gällande ”Förverkligande av läsoch skrivkunnighetsskedet-slutrapport.” Landskapsregeringen beslöt
samtidigt att sända rapporten på remiss. Remisstiden utgår den 31
december 2021.
Kommundirektören förslag:
Kommunstyrelsen inhämtar utlåtande från utbildnings- och fritidsnämnden. Svaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast
2.12.2021.
BESLUT:
Enligt förslag.

UFN 1.12.2021
Bilaga 2/6/2021 Kst i Ec § 309 inkl. bilagor
Bilaga 3/6/2021 Utlåtande gällande LR:s beslut nr 255 U2 Förverkligande av läs- och skrivkunnighetsskedet-slutrapport
Kommunstyrelsen i Eckerö har vid sitt möte den 2.11.2021 § 309 beslutat att begära in utlåtande från utbildnings- och fritidsnämnden gällande Ålands LR:s Förverkligande av läs- och skrivkunnighetsskedetslutrapport. Utbildnings- och fritidsnämndens utlåtande bör vara
kommunstyrelsen tillhanda senast den 2.12.2021.
Utbildningschefen har skrivit ett utlåtande angående slutrapporten.
Förslag:
Utbildnings- och fritidsnämnden godkänner utlåtandet och skickar det
vidare till kommunstyrelsen för behandling.
BESLUT:
Protokolljusterarnas signatur

Ordf.
Sekr.

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
07.12.2021
Enligt förslag.
Kommunstyrelse 07.12.2021 § 351

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om utlåtande över Förverkligande av läsoch skrivkunnighetsskedet-slutrapport i enlighet med bilagan.
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
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Sammanträdesdatum
07.12.2021
KS § 352

ÖJVÄGEN

Kommunstyrelse 07.12.2021 § 352
Bilagor:
- Stämmoprotokoll Öjvägarna 2021
Eckerö kommun har den 24 september 2019 ingått ett avtal med Öjvägens väglag om övertagande av Öjväg till en kommunalväg efter
att vägen grundförbättrats till kommunalvägsstandard. Väglaget påbörjade grundförbättringsarbetet utan att kommunen inbjudits till
startmöte. Under våren 2020 har kommunen meddelat om byggstopp
som väglaget inte har beaktat. Grundförbättringsarbete har gjorts
men väglaget har inte följt kommunens övriga direktiv angående
standarden som vägen ska uppfylla. Väglaget har en gång, i början
av år 2021, anhållit om övertagande av Öjvägen till en kommunalväg.
Kommunen avslog anhållan dels med motiveringen att väglaget inte
inlämnat marktillstånd i enlighet med 2) punkten i avtalet och dels
med motiveringen att vägen inte har blivit godkänd av kommunen i
enlighet med 7) punkten i det nämnda avtalet (KS 162 §/08.06.2021).
Kommunen har aktivt informerat väglaget hur vägen ska grundförbättras för att grundförbättringen ska uppfylla det som parterna har avtalat om. Kommunen har haft flera möten med väglagets representanter
men flertal av möten saknar protokoll i och med att väglagets representanter inte har att underteckna protokollen eftersom de ansett att
kommunens tjänstemän inte gjort korrekta anteckningar.
Konstateras att avtalsparterna har en lojalitetsplikt gentemot varandra
och vardera parten ska omsorgsfullt fullfölja sina avtalsenliga skyldigheter för att avtalet ska kunna uppfyllas. För det andra gäller det att
kommunen har tolkningsföreträde avseende standarden som en
kommunalväg ska uppfylla och av denna orsak är det reglerat i avtalet mellan väglaget och kommunen att den sistnämnda har en kontrollant för detta ändamål.
Med hänvisning till det ovan nämnda bör kommunen klargöra
huruvida väglaget avser följa samtliga de punkter som finns i avtalet
med kommunen samt ytterligare utföra de åtgärder som kommunens
kontrollant påtalat i olika omgångar, ytterligare med reservation för att
även andra fel och brister som inte ännu dokumenterats, kan uppdagas vid fortsatta syner av projektet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att rikta en förfrågan till väglaget huruvida
väglaget avser följa samtliga de punkter som finns i avtalet med
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
07.12.2021

kommunen samt senast 15.6.2022 utföra de åtgärder som kommunens kontrollant påtalat i olika omgångar, ytterligare med reservation
för att även andra fel och brister som inte ännu dokumenterats kan
uppdagas vid fortsatta syner av projektet. Svaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 31.1.2022.
BESLUT:
Sven-Eric Carlsson meddelade jäv. Kommunstyrelsen konstaterade
att jäv föreligger och Sven-Eric Carlsson lämnade sammanträdesrummet under ärendets behandling.
Kommunstyrelsen beslöt att rikta en förfrågan till väglaget huruvida
väglaget avser följa samtliga de punkter som finns i avtalet med
kommunen samt senast 15.6.2022 utföra de åtgärder som kommunens kontrollant påtalat i olika omgångar, ytterligare med reservation
för att även andra fel och brister som inte ännu dokumenterats kan
uppdagas vid fortsatta syner av projektet. Svaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 31.1.2022.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sida
13

Sammanträdesdatum
07.12.2021
KS § 353

BUDGET 2022 OCH EKONOMIPLAN 2023-2024

Kommunstyrelse 07.12.2021 § 353
Kommunstyrelse 30.11.2021 § 337
Kommunstyrelse 16.11.2021 § 330
Kommunstyrelse 26.10.2021 § 286
Bilagor:
- Schema för budgetseminariet
- Budgetuppföljning, september 2021
- Förslaget till budget 2022 och ekonomiplan 2023-2024
Ekonomichef Maarit Grönlund samt verksamhetscheferna är närvarande 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 äldreomsorg
- 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 sänkning ske på grund av att Solgårdens utbyggnad nu är färdigställd och erbjuder fler boendeserviceplatser.” så att det står
tydligare att platserna Solgårdens utbyggnad är beroende av
klientens vårdbehov.
- s. 36: avgiftspaket som egen rubrik
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
07.12.2021
-

s. 38: i tabellerna ska redovisas kostnadsförändringarna istället 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.
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 förvaltningen. 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 öppettider för ÅVC utreds”.
- s. 87 prestationstal och relationstal: antalet återvinningsstationer 6 st till och med plan 2024.
- s. 90, verksamhetsmål 2022: ”Utvärdering av kommunens
fortsatt ägande av Ekebo.”
- s. 92, prestationstal: bostadsgator ändras till byggnadsplanevägar.
Allmän förvaltning, kommundirektör Raine Katajamäki
s.19 tillägg verksamhetsmål 2022: Genom av de administrativa uppgifter som ska överflyttas från verksamheterna till kommunkansliet.
s. 21: antecknas att kommundirektörens lön är flyttad över till kommunstyrelsen
- uppföljning gällande kommunen skogsvård.
- tomtförsäljningen överförs till kommunstyrelsens ansvar
Fritidsverksamheten, fritidsledaren Emma Falander närvarande
- inga ändringar
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
15

Sammanträdesdatum
07.12.2021

Grundskolan, utbildningschef Mathias Eriksson och skolföreståndare 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.
- 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.
Kommunstyrelse 16.11.2021 § 330
Bilagor:
- Reviderat arbetsbudget
- Utlåtande från äldrerådet över kommunens äldreomsorgsbudget
- Äldrerådets budget § 17/28.10.2021
- Hemserviceledarens utlåtande
- Skolföreståndares utlåtande
- Utbildningschefens utlåtande
Ekonomichef Maarit Grönlund samt verksamhetscheferna är närvarande under ärendets behandling.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsens diskuterar arbetsbudgeten med
tillkommande tillägg/förändringar.
BESLUT:
Kommunstyrelsen antecknade budgetförändringarna per 12.11.2021
till sin kännedom och gav förvaltningen till uppdrag att uppdatera
textdelarna i enlighet med nu gjorda budgetförändringar.
Avseende äldreomsorgens budgetförslag ska förvaltningen ta fram en
närmare plan över arbetsfördelning.
Avseende investeringsbudget år 2022 beslöt kommunstyrelsen att
byggnadstekniska nämnden ska i första hand ta fram en lista över
påbörjade investeringar som ska slutföras år 2022 och i andra hand
investeringar av högsta prioritet för år 2022.
Paragrafen justerades omedelbart.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
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Kommunstyrelse 30.11.2021 § 337

Bilagor:
- Reviderat arbetsbudget
- Förslag till arbetsfördelning inom äldreomsorgsledning (äldreomsorgsledare och hemserviceledare)
- Organisationsstruktur för äldreomsorg i Eckerö kommun
Ekonomichef Maarit Grönlund samt verksamhetscheferna är närvarande under ärendets behandling.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsens diskuterar arbetsbudgeten med
tillkommande tillägg/förändringar.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt om följande ändringar:
- 40 % köptjänst byggnadsinspektör för 1,5 månader upptas i
budget.
- s. 83, BTN, Verksamhetsmål 2022: Möjlighet att införskaffa en
applikation för uppgiftslista för fastighetsservice utreds. Möjlighet att anlita köptjänst för fastighetsservice utreds.
- Kommunstyrelsens ordförande Jan-Anders Öström föreslog
följande ändringar i äldreomsorgens budgetdel:
o hemserviceledare 80 % administrativt arbete på Solgården och 20 % arbete i klientkontakt
o personaldimensioneringen tar över huvud taget inte i
beaktande myndighetsrekommendationer om 0,9
vårdpersonal/klient vid avdelningar för demensvård
inom effektiverat serviceboende (ESB). För övriga klienter inom ESB rekommenderas på Åland 0,7-0,8
vårdpersonal/klient, i budgetförslaget är alltså dimensioneringen gjord enligt lägsta nivå för sedvanlig ESBvård.
Förslaget vann inte understöd och förslaget förföll.
Kommunstyrelsens ordförande reserverade sig skriftligen mot
beslutet.
-

-

Verksamhetsidé Kommunfullmäktige – Eckeröhallen Ab: verksamhetsidé: Kommunen emotser en utökad kollektivtrafik till
och från Eckeröhallen samt att Ålands idrottsdistrikt samverkar med lokala idrottsföreningar för att öka utnyttjandegraden
och förbättra ekonomiska förutsättningar för Eckeröhallen.
C224 Annan äldreomsorg: ”På äldrerådets initiativ reserveras 500 euro för bekostande av teaterföreställning (övriga
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-

tjänster).” flyttas till allmänna förvaltningens understödsutbetalning.
Teknisk förvaltning – verksamhetsmål 2022: Möjlighet att kortsiktigt hyra en verkstadshall utreds.

Avseende förslaget till investeringsbudget 2022 gjordes följande ändringar:
- INV202 Reservkraft: 10 000€ år 2022 och 20 000€ år 2023
- GC-1 Gång- o cykelväg från Solgården till Haralds: 10 000€
flyttas till år 2023 till en totalkostnad på 20 000€ år 2023.
- BPV-51 Ny gata på Haralds bostadsområde: 13.000€ för år
2022 och ytbeläggning 12.000€ år 2023.
- B-13 Verkstadshall, personalutrymme: 100.000 € flyttas från
år 2023 till år 2024.
Kommunstyrelsen konstaterar att framtiden kan innebära flera orosmoment, med hänvisning till coronapandemin, optimism avseende
skatter, avgifter och taxor samt i och med att ny kostnadsdrivande
lagstiftning kan påföras på kommunerna utan att de nya lagstadgade
uppgifternas ekonomiska konsekvenser är utstuderade och ersätta
utifrån finansieringsprincipen samtidigt som oklarheterna avseende
olika skatteavdragens långsiktiga kompensation kvarstår. Av denna
orsak är det ytterst viktigt att Eckerö kommun även under 2022 til-lämpar försiktighetsprincipen och ekonomisk återhållsamhet i budgetens förverkligande för att kunna garantera kommunens långsiktiga
verksamhetsförutsättningar.
Kommunstyrelsen beslöt att föreslå inför kommunfullmäktige att förslaget till budget 2022 och ekonomiplan 2023-2024, investeringsbudget 2022 och plan för 2023-2024 fastställs i enlighet med bilagan och
de av kommunstyrelsen gjorda ändringar och tillägg.
Kommunstyrelse 07.12.2021 § 353
Bilaga:
- Budgetändringar 2022, 7.12.2021
SÅHD:s förbundsfullmäktigemöte hölls den 2 december 2021 och på
mötet antogs en budget för 2022 som medför 13 626 euro mera kostnader än vad Eckerös kommunstyrelse vid sitt möte den 30.11.2021
hade räknat med för SÅHD:s verksamhet.
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att revidera
budgetförslaget med -13 626 euro anledning av SÅHD:s förbundsfullmäktiges budgetbeslut för år 2022 och beslutar att Eckerö kommuns budgetförslag 2022 samt ekonomiplan 2023-2024 lämnas över
till kommunfullmäktige för behandling.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt att ge förvaltningen i uppdrag att revidera
budgetförslaget med -13 626 euro anledning av SÅHD:s förbundsfullmäktiges budgetbeslut för år 2022 och beslöt att Eckerö kommuns
budgetförslag 2022 samt ekonomiplan 2023-2024 lämnas över till
kommunfullmäktige för behandling.
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KS § 354

KOMMUNSTYRELSENS REPRESENTANTER I NÄMNDERNA OCH ÖVRIGA ORGAN

Kommunstyrelse 07.12.2021 § 354
I förvaltningsstadgan för Eckerö kommun stadgas följande i 5 kap. 4 §
gällande uppgifter för ordförande och ledamöter i kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsens ordförande åligger, utöver vad som särskilt stadgats att:
1. Leda kommunstyrelsen sålunda att den godkända verksamhetsidén för kommunen förverkligas och att de centrala målsättningarna
uppnås.
2. Leda handläggningen av ärenden vid kommunstyrelsens sammanträden och bestämma i vilken ordning som ärendena behandlas.
3. Iakttaga lagligheten och ändamålsenligheten av nämnders, kommittéers, förtroendevaldas och tjänstemäns beslut samt vid behov
vidtaga i lag tillhandahållna åtgärder för att överföra ärendet till behandling i kommunstyrelsen (övertagande av ärende).
4. Följa kommunens utveckling och föreslå initiativ till kommunstyrelsen med anledning härav.
5. Främja samarbetet mellan kommunstyrelsen och övriga kommunala verksamhetsorgan.
6. Godkänna de räkningar som uppkommit i samband med kommundirektörens tjänsteutövning.
Ledamot i kommunstyrelsen skall:
1. Utöva sitt uppdrag på sådant sätt att den godkända verksamhetsidén för kommunen förverkligas och att de centrala målsättningarna
uppnås.
2. I egenskap av representant i de nämnder och övriga verksamhetsorgan som kommunstyrelsen utsett ledamoten till, göra kommunstyrelsen uppmärksam på de frågor som behandlats i nämnder och
verksamhetsorgan och som är av väsentlig betydelse för kommunen.
Ytterligare stadgas i 5 kap. 5 § angående kommunstyrelsens representation i övriga förtroendevalda organ:
Kommunstyrelsen kan utse representanter som äger närvaro- och yttranderätt i följande kommunala förtroendevalda organ:
Socialnämnden
Skol- och fritidsnämnden
Byggnadstekniska nämnden
Gemensamma räddningsnämnden
Gemensamma lantbruksnämnden
Närings- och kulturnämnden
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I 7 kap. 9 § och 10 § stadgas följande:

7:9 Närvaro vid sammanträden
Vid kommunala organs sammanträden har förutom ledamöterna följande personer närvaro- och yttranderätt:
* Vid kommunstyrelsens sammanträden äger fullmäktiges ordförande
och vice ordförande rätt att deltaga.
* Vid övriga organs sammanträden äger kommunstyrelsens ordförande samt kommunstyrelsens representant och kommundirektören
rätt att deltaga.
7:10 Kommunstyrelsens representanter i övriga organ
Kommunstyrelsen kan utse representanter i andra organ vilka äger
närvaro- och yttranderätt vid organens sammanträden. Till representanter i dessa organ kan både ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen liksom kommundirektören utses.
Konstaterades att det har förekommit brister i att följa förvaltningsstadgans nämnda bestämmelser i nämnderna och övriga organ.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen uppmärksammar nämnderna och övriga organ om
bestämmelserna i förvaltningsstadgan.
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: 344-347, 349-354 §§
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 348 §
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: 348 §
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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