
 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSE 

SAMMANTRÄDESKALLELSE 

 
Sammanträdestid 
 

Tisdagen  30.11.2021 kl. 17:30– 21:35 
 

Sammanträdesplats Kommunkansliet 
 
 

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

KS § 333 Kallelse och beslutförhet 

KS § 334 Val av protokolljusterare, tid 

KS § 335 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

KS § 336 Delgivningar 

KS § 337 Budget 2022 och ekonomiplan 2023-2024 

KS § 338 Arbetsvärderingssystem 

KS § 339 Justering av hastighetsbegränsning i Käringsundsbyn 

KS § 340  AB Bergbo Stugor, ansökan om avdrag av grundavgifter 
på vatten 

KS § 341 Ekebo A3 

KS § 342 KST förbundsstämma 3.12.2021 

KS § 343 Busstidtabellsmöte 2022 

 

 
 

Eckerö 26.11.2021  
 
 
 
Jan-Anders Öström 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 2.12.2021 på kom-
munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens 
hemsida www.eckero.ax. 
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Nr. 
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Plats och tid 
 

Kommunkansliet tisdagen  30.11.2021 kl. 17:30-21:37 

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 336-343§§ 
Anders Svebilius 
 
Maarit Grönlund 337 § 

kommunfullmäktiges ordförande 
kommunfullmäktiges viceordfö-
rande 
ekonom 

Paragrafer 
 

 333 – 343 §§ 

Underskrifter 
 
 
 
 
 

ordförande 
 
 
 
Jan-Anders Öström 

sekreterare 
 
 
 
Raine Katajamäki 

Protokolljustering 
Ort och tid 

Eckerö torsdagen den 2.12.2021, kl. 20.00. 

 
 
 
Britt Berthén-Eklund 
 

 
 
 
Susann Fagerström 
 

Protokollet framlagt till-
påseende. Plats och tid 
 
Intygar 

Kommunkansliet i Överby den 3.12.2021 kl. 12.00 

 
 
Raine Katajamäki 

Utdragets riktighet be-
styrks 

 

Ort och tid 
 

 

Underskrift 
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KS § 333 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET 
 
Kommunstyrelse 30.11.2021 § 333 
 
 

FÖRSLAG: 
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 
 
BESLUT: 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört. 
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KS § 334 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID  
 
Kommunstyrelse 30.11.2021 § 334 
 
 
 

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 Britt Berthén-Eklund och Susann Fagerström 
till protokolljusterare.  
 
Protokollet ska vara justerat senast den 2.12.2021 kl. 20.00. 

 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KS § 335 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
Kommunstyrelse 30.11.2021 § 335 
 
 
 

FÖRSLAG: 
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg: 
- Busstidtabellsmöte 2022, KS § 343 

 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KS § 336 DELGIVNINGAR 
 
Kommunstyrelse 30.11.2021 § 336 
 
 
 

22.11.2021: KST FST 15/2021 §208 Effektivitetsrevision 
SÅHD förbundsfullmäktigemöte 2.12.2021 
Fifax, uppföljning 
Skatteraterna 
Ålands kommunförbund, stämman 
Oasen, förbundsfullmäktigemöte 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KS § 337 BUDGET 2022 OCH EKONOMIPLAN 2023-2024 
 

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 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. 
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- 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 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 
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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. 
- 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 äldreomsorgsbud-

get 
- Äldrerådets budget § 17/28.10.2021 
- Hemserviceledarens utlåtande 
- Skolföreståndares utlåtande 
- Utbildningschefens utlåtande 

 
Ekonomichef Maarit Grönlund samt verksamhetscheferna är närva-
rande 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. 
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Kommunstyrelse 30.11.2021 § 337 
 
Bilagor: 

- Reviderat arbetsbudget 
- Förslag till arbetsfördelning inom äldreomsorgsledning (äldre-

omsorgsledare och hemserviceledare) 
- Organisationsstruktur för äldreomsorg i Eckerö kommun 

 
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: 

- 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. Möj-
lighet att anlita köptjänst för fastighetsservice utreds.  

- Kommunstyrelsens ordförande Jan-Anders Öström föreslog 
följande ändringar i äldreomsorgens budgetdel: 

o hemserviceledare 80 % administrativt arbete på Sol-
gården 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 kli-
enter inom ESB rekommenderas på Åland 0,7-0,8 
vårdpersonal/klient, i  budgetförslaget är alltså dimens-
ioneringen gjord enligt lägsta nivå för sedvanlig ESB-
vård. 

Förslaget vann inte understöd och förslaget förföll. 
Kommunstyrelsens ordförande reserverade sig skriftligen mot 
beslutet. 

 
- Verksamhetsidé Kommunfullmäktige – Eckeröhallen Ab: verk-

samhetsidé: Kommunen emotser en utökad kollektivtrafik till 
och från Eckeröhallen samt att Ålands idrottsdistrikt samver-
kar med lokala idrottsföreningar för att öka utnyttjandegraden 
och förbättra ekonomiska förutsättningar för Eckeröhallen. 

- C224 Annan äldreomsorg: ”På äldrerådets initiativ reserve-
ras 500 euro för bekostande av teaterföreställning (övriga 
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tjänster).” flyttas till allmänna förvaltningens understödsut-
betalning. 

- Teknisk förvaltning – verksamhetsmål 2022: Möjlighet att kort-
siktigt hyra en verkstadshall utreds. 

 
Avseende förslaget till investeringsbudget 2022 gjordes följande änd-
ringar: 

- 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 oros-
moment, 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 budge-
tens förverkligande för att kunna garantera kommunens långsiktiga 
verksamhetsförutsättningar. 
 
Kommunstyrelsen beslöt att föreslå inför kommunfullmäktige att för-
slaget till budget 2022 och ekonomiplan 2023-2024, investeringsbud-
get 2022 och plan för 2023-2024 fastställs i enlighet med bilagan och 
de av kommunstyrelsen gjorda ändringar och tillägg. 
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KS § 338 ARBETSVÄRDERINGSSYSTEM 
 

Kommunstyrelse 30.11.2021 § 338 
 
Kommunstyrelse 5.10.2021 § 261 

 
För bestämmande av personalens uppgiftsrelaterade löner i enlighet 
med kollektivavtal behövs det ett arbetsvärderingssystem som be-
skriver hur man vid bedömningen av arbetets svårighetsgrad ska be-
akta sådana värderingsfaktorer som kunnande, verkningar och an-
svar, samarbetsförmåga och arbetsmiljö. 
 
Ett förslag till arbetsvärderingssystem för Eckerö kommun har tagits 
fram och förslaget har behandlats i kommunens ledningsgrupp den 
23.9.2021, bilaga KS 5.10.2021 / 261 §. I enlighet med kollektivavta-
len ska förhandlingar angående arbetsvärderingssystem hållas med 
förtroendemännen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår det bifogade arbetsvärderingssystemet in-
för förhandlingarna med förtroendemännen, bilaga KS 5.10.2021 / 
261 §. 
Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande och kommun-
direktören till förhandlingarna. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen föreslår det bifogade arbetsvärderingssystemet in-
för förhandlingarna med förtroendemännen, bilaga KS 5.10.2021 / 
261 §. 
Kommunstyrelsen utser till förhandlingarna kommunstyrelsens ordfö-
rande med kommunstyrelsens viceordförande som ersättare samt 
kommundirektören. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
 

Kommunstyrelse 30.11.2021 § 338 
 
 
Förhandlingarna med huvudavtalsorganisationerna ägde rum den 10 
november 2021 och parterna kom överens om vissa förtydliganden 
som är beaktade i det reviderade förslaget. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen fastställer förslaget till arbetsvärderingssystem för 
Eckerö kommun. Förvaltningen ges till uppdrag att meddela persona-
len om arbetsvärderingssystemets innehåll. 
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Arbetsvärderingen i Eckerö kommun görs genom en helhetsvärdering 
som bygger på de objektiva värderingsfaktorer som anges i arbets-
värderingssystem. 
 
I arbetsvärderingen värderas uppgifterna i samma lönepunkt samti-
digt. 
 
Helhetsvärderingen bör bygga på: 
 
- en skriftlig uppgiftsbeskrivning som utarbetats 
- värderingsfaktorer (se värderingssystem) 
- omständigheter som ska beaktas i arbetsvärderingen (utbildning, 

extra uppgifter och extra ansvar, chefsställning) (se värderingssy-
stem) 

Den uppgiftsrelaterade lönen bestäms utgående från helhetsvärde-
ringen (se 9 § 1 mom. punkt 5 i AKTA). 

 
Kommunstyrelsen ger verksamhetscheferna till uppdrag att genom-
föra arbetsvärderingen. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Dnr: KANSLI 253/2020 
 

KS § 339 JUSTERING AV HASTIGHETSBEGRÄNSNING I KÄRINGSUNDSBYN 
 

Kommunstyrelse 30.11.2021 § 339 
 
Byggnadstekniska nämnden 22.11.2021 § 139 
 
Kommunstyrelse 29.06.2021 § 183 
 

Ålands landskapsregering har svarat på Eckerö kommuns brev angå-
ende justeringen av hastighetsbegränsningen i Käringsundsbyn (bi-
laga). 
 
Ålands landskapsregering är inte villig att öka sina kostnader av lö-
pande karaktär. Som policy beviljar landskapsregeringen enbart tids-
bundna hastighetsregleringar vid skolor och daghem, vilket inte är fal-
let för Käringsundsvägen. Landskapsregeringen bedömer att en has-
tighetsbegränsning om 50 km/h inte är lämplig för området sommar-
tid, då det är mycket människor som rör sig kring Käringsunds Resort. 
 
Ålands landskapsregering föreslår som en kompromisslösning att för-
ändra hastighetsbegränsningen för nuvarande 30 km/h sträcka till 40 
km/h, permanent under hela året. Alternativt föreslås att Eckerö 
kommun och Ålands landskapsregering gör ett byte av vägar, varefter 
kommunen som väghållare har beslutanderätten över bland annat 
hastighetsbegränsningar i framtiden. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen inbegär byggnadstekniska nämndens utlåtande 
över Ålands landskapsregerings förslag. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslutar att begära byggnadstekniska nämndens 
utlåtande och en sammanställning över Eckerö kommuns kommunala 
vägar samt investeringsbehovet över dessa över kommande tio åren. 
Svaret bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast inom oktober. 
__________ 
 

Byggnadstekniska nämnden 22.11.2021 § 139 
 
Kommunstyrelsen har begärt byggnadstekniska nämndens utlåtande 
gällande Ålands landskapsregerings (ÅLR) förslag gällande hastig-
hetsbegränsning i Käringsundsbyn, se bilaga BTN 22.11.2021, § 
139.  
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Kommunstyrelsen har även begärt en sammanställning över Eckerö 
kommuns kommunala vägar samt investeringsbehovet över dessa 
över kommande tio åren.  
 
ÅLR ger som förslag att de vägar som Eckerö kommun kunde överta 
och omklassificera till kommunalvägar är följande: Käringsundsvä-
gen/Bagargatan, Gamla Käringsundsvägen, Svartflyttsvägen, Sand-
movägen samt Gammeleksvägen. LR skriver vidare att dessa vägar i 
dag mer eller mindre har karaktären av bostadsplanegator. Deras 
sammanlagda längd är 4975 m. LR skulle i sin tur överta motsva-
rande meter väg i utbyte, förslagsvis Skeppsviksvägen 4935 m och 
klassificera om den till bygdeväg.  
 
Kommunteknikerns förslag: 
I bilaga BTN 22.11.2021, § 139 ses de kommunala vägarna och dess 
investeringsbehov till en kostnad om totalt 1 071 600 € inom de 
närmsta tio åren. Kommunen har även kommunala gator till en längd 
om totalt 6,5 km. 
 
Byggnadstekniska nämnden förordar att LR höjer hastighetsbegräns-
ningen till 40 km/h på delar av Käringsundsvägen.  
Gällande förslaget om byte av vägar anser inte nämnden det lämpligt 
att klassificera om Käringsundsvägen och Sandmovägen till kommu-
nalvägar. Nämnden anser inte att dessa vägar har en karaktär av bo-
stadsplanegata. Dessa vägar används av flertalet fastboende och fri-
tidshusägare samt övriga trafikanter. Speciellt Käringsundsvägen är 
mycket belastad av fastboende och fritidshusägare samt företagare. 
Sommartid ökar belastningen än mer. Bebyggelse på Öjarna ökar i 
snabb takt. Nämnden ser positivt på att föra diskussioner med LR gäl-
lande ev. byte av andra vägar. 

 
Beslut: 
Byggnadstekniska nämnden besluter att kommunteknikerns förslag 
godkänns. 
 

Kommunstyrelse 30.11.2021 § 339 
 
Kommuntekniska förvaltningen kontaktar Ålands landskapsregering 
gällande frågan om byte av vägar.  
 
Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen förordar att landskapsregeringen höjer hastig-
hetsbegränsningen till 40 km/h på delar av Käringsundsvägen.  
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BESLUT: 
Kommunstyrelsen anhåller att landskapsregeringen höjer hastighets-
begränsningen till 40 km/h på delar av Käringsundsvägen.  
 
Kommunstyrelsen meddelar Ålands landskapsregering att Eckerö 
kommun är intresserad av byte av vägar och återkommer till land-
skapsregeringen gällande förslaget.  
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Dnr: BTN 285/2021 
 

KS § 340 AB BERGBO STUGOR, ANSÖKAN OM AVDRAG AV GRUNDAVGIFTER PÅ VATTEN 
 
Kommunstyrelse 30.11.2021 § 340 
 
Byggnadstekniska nämnden 22.11.2021 § 142 
 
 

AB Bergbo Stugor, gm Hans Andersson, har av den 25.10.2021 in-
kommit med en ansökan om avdrag av grundavgift på vatten enligt 
bilaga, BTN 22.11.2021, § 142. 
 
Enligt de av kommunfullmäktige fastslagna avgifterna § 5.1 för vatten 
är grundavgiften per år och anslutning följande: 
Förbrukning mellan 0 – 300 m3 85,48 € exkl. moms 
Förbrukning mellan 301 m3 – uppåt 255,65€ exkl. moms 
 
I de fastslagna avgifterna i punkt 7 och 8 nämns att byggnadstekniska 
nämnden avgör frågor rörande tillämpningen av taxan medans kom-
munstyrelsen kan bevilja undantag vid vägande skäl enligt prövning. 
Tillämpningen gällande bruksavgiften är sådan att varje huvudvat-
tenmätare faktureras en grundavgift. 

 
Kommunteknikerns förslag:  
 
Byggnadstekniska nämnden föreslår inför kommunstyrelsen att an-
hållan avslås med hänvisning till 5.1 i vattenavgifterna som anger att 
en grundavgift ska tas ut av varje anslutning. 
 
BESLUT:  
Byggnadstekniska nämnden besluter att kommunteknikerns förslag 
godkänns. 
 

Kommunstyrelse 30.11.2021 § 340 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå anhållan med hänvisning till 5.1 i 
vattenavgifterna som anger att en grundavgift ska tas ut av varje an-
slutning. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Dnr: KANSLI 249/2021 
 

KS § 341 EKEBO A3 
 

Kommunstyrelse 30.11.2021 § 341 
 

Lägenheten Ekebo A 3 är ledig. 
Bilagt finns en bostadsansökan. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen hyr ut Ekebo A 3 till sökande och att en månads 
hyresgaranti uppbärs före inflyttningen. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
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Dnr: KANSLI 321/2021 
 

KS § 342 KST FÖRBUNDSSTÄMMA 3.12.2021 
 

Kommunstyrelse 30.11.2021 § 342 
 

 
Förbundsstämman för Kommunernas socialtjänst k.f. sammankallats 
till sammanträde enligt följande: 
  
Tid: Fredagen den 03.12.2021 kl. 13.00 
Plats: konferensrum Klinten, Kvarteret iTiden, Elverksgatan 10 (och 
Teams) 
  
Meddelande om deltagande ska skickas senast tisdag 30.11.2021.  
 
På ärendelistan finns bl.a. följande ärenden: 17 § Avgifter, 18 § 
omdisponering av investeringsbudget, 19 § fastigheten Svedgränds 
skick samt nedskrivning av fastigheten, 20 § budget för 2022 samt 
ekonomiplan 2023-2024 samt 21 § effektivitetsrevision. 
 
Eckerö kommuns ombud på stämman är Anders Svebilius, ersättare 
Jan-Anders Öström. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen konstaterar att kommunens ombud på stämman är 
Anders Svebilius, ersättare Jan-Anders Öström. 
 
Kommunstyrelsen beslutar om följande direktiv till ombudet: 
- godkänna förslaget till avgifter samt budget 2022 och ekonomi-

plan 2023-2024 
- godkänna förslaget till omdisponeringar i investeringsbudget 
- godkänna förslaget att fastigheten Svedgränd skrivs ned mot  
- grundkapitalet år 2022 med det bokförda värdet 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
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KS § 343 BUSSTIDTABELLSMÖTE 2022 
 

Kommunstyrelse 30.11.2021 § 343 
 

Ålands landskapsregering har den 25.11.2021 inkommit med kal-
lelsen till busstidtabellsmöte den 9.12.2021. Kommunerna ska 
delge sina synpunkter och förslag för sammanställning på buss-
tidtabellerna senast 3.12.2021. 
 
En uppdatering av förslaget angående tätortstrafiken inkom den 
30.11.2021. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen önskar att tidsfristen för kommunernas svar ska 
nästa år vara längre. 
 
Kommunstyrelsen beslutar om deltagandet och om eventuella di-
rektiv till ombud. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen önskar att tidsfristen för kommunernas svar ska 
nästa år vara längre. 
Kommunstyrelsen utser Robert Söderlund som Eckerö kommuns 
ombud på busstidtabellsmötet. 
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på förslaget, dock hade 
kommunstyrelsen önskat information om zonindelningen inför mö-
tet. 
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: 333-337, 339, 342, 343 §§ 
 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skrift-
ligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 338, 340, 341§§ 
 

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: 338, 340, 341§§ 
 
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 
 

 


