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Kommunkansliet

FÖREDRAGNINGSLISTA
KS § 21 Kallelse och beslutförhet
KS § 22 Val av protokolljusterare, tid
KS § 23 Godkännande och komplettering av föredragningslistan
KS § 24 Val av ordinarie lokalvårdare, Solgården
KS § 25 Solgårdens kök
KS § 26 Delgivningar
KS § 27 Anhållan om detaljplaneändring för fastigheten Kråkskärs fritidsområde
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KS § 28 Ansökan om vägnamn
KS § 29 Remiss, förslag till bibliotekspolitiskt program
KS § 30 Begäran om utlåtande över ansökan om jordförvärv, Mattsson A.
KS § 31 Ekebo B 1
KS § 32 Begäran om utlåtande över ansökan om jordförvärv, Flöjt S.
KS § 33 Förfrågan om verksamhetsutrymme för Ålands kommunförbund
KS § 34 Öjvägens väglag, vägavgifter
KS § 35 Ålands handelsmässa 11-12 mars 2022
KS § 36 Engångsarvode
KS § 37 SÅUD:s förbundsfullmäktige 3.3.2022, direktiv till ombud

Eckerö 18.2.2022

Jan-Anders Öström
Kommunstyrelsens ordförande
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 25.2.2022 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens
hemsida www.eckero.ax.
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Plats och tid
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Päivi Abbas, 21-26 §§ 18:3019:30
21 – 37 §§
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ordförande

sekreterare

Jan-Anders Öström

Raine Katajamäki

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö torsdagen den 24.2.2022, kl. 20.00.

Sven-Eric Carlsson

Britt Berthén-Eklund

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby den 25.2.2022 kl. 12.00.
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Ort och tid
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Sida
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Sammanträdesdatum
22.02.2022
KS § 21

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelse 22.02.2022 § 21
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
22.02.2022
KS § 22

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID

Kommunstyrelse 22.02.2022 § 22
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 Sven-Eric Carlsson och Britt Berthén-Eklund
till protokolljusterare.
Protokollet ska vara justerat senast den 24.2.2022 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
22.02.2022
KS § 23

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunstyrelse 22.02.2022 § 23
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg:
- KS § 36
Engångsarvode
- KS § 37
SÅUD:s förbundsfullmäktige 3.3.2022, direktiv till
ombud
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
22.02.2022
KS § 24

VAL AV ORDINARIE LOKALVÅRDARE, SOLGÅRDEN

Kommunstyrelse 22.02.2022 § 24
En ordinarie lokalvårdare med arbetstid på 75 % av heltid har sagt
upp sig från sin befattning vid Solgårdens effektiverade serviceboende med anledning av pensionering med sista arbetsdagen den
18.2.2022. Befattningen bedöms behövas även framöver och befattningen har därför lediganslagits via AMS, kommunens hemsida och
Ålandstidningen att sökas senast den 10.2.2022 kl. 15.00. Behörighetskrav är lämplig erfarenhet. Till arbetsuppgifterna ingår bland annat städning av alla sociala utrymmen samt klienternas rum, klädvård
samt beställning av varor. Lön och avtal enligt AKTA.
Inom avsatt ansökningstid har 10 personer sökt befattningen varav
tre har kallats till intervju. Sammanställning av sökanden finns i bilaga. Utifrån utbildnings-, arbetserfarenhets- och andra meriter har de
ansvariga tjänstemännen inom äldreomsorgen gjort den samlade bedömningen att Sanna Keski-Saari är mest meriterat för befattningen i
fråga.
Enligt gällande styrdokumenten för Eckerö kommun beslutar det ansvariga förtroendeorganet, i detta fall kommunstyrelsen, gällande rekrytering till ordinarie tjänster och befattningar.
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledarens förslag:
Kommunstyrelsen väljer Sanna Keski-Saari till den ordinarie befattningen som lokalvårdare 75 % av heltid vid Solgårdens effektiverade
serviceboende med tillträde från 1.3.2022 med fyra månaders prövotid. Anställningsbeslutet motiveras med att Keski-Saari bedöms som
mest meriterad för befattningen i fråga med tanke på för befattningen
relevanta utbildningar, arbetserfarenheter och övriga kompetenser.
Kommunstyrelsen ger i uppdrag åt närmaste förman att ordna med
arbetsavtal. Om Keski-Saari tackar nej till befattningen, ger kommunstyrelsen i uppdrag åt tjänstemän inom äldreomsorgen att välja en
annan bland sökanden till befattningen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen väljer Sanna Keski-Saari till den ordinarie befattningen som lokalvårdare 75 % av heltid vid Solgårdens effektiverade
serviceboende med tillträde från 1.3.2022 med fyra månaders prövotid. Anställningsbeslutet motiveras med att Keski-Saari bedöms som
mest meriterad för befattningen i fråga med tanke på för befattningen
relevanta utbildningar, arbetserfarenheter och övriga kompetenser.
Kommunstyrelsen ger i uppdrag åt närmaste förman att ordna med
arbetsavtal. Om Keski-Saari tackar nej till befattningen, ger kommunProtokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
22.02.2022

styrelsen i uppdrag åt tjänstemän inom äldreomsorgen att välja en
annan bland sökanden till befattningen.
BESLUT:
Kommunstyrelsen väljer Sanna Keski-Saari till den ordinarie befattningen som lokalvårdare 75 % av heltid vid Solgårdens effektiverade
serviceboende med tillträde från 1.3.2022 med fyra månaders prövotid. Anställningsbeslutet motiveras med att Keski-Saari bedöms som
mest meriterad för befattningen i fråga med tanke på för befattningen
relevanta utbildningar, arbetserfarenheter och övriga kompetenser.
Kommunstyrelsen ger i uppdrag åt närmaste förman att ordna med
arbetsavtal. Om Keski-Saari tackar nej till befattningen, ger kommunstyrelsen i uppdrag åt tjänstemän inom äldreomsorgen att välja en
annan bland sökanden till befattningen. Lönepunkt AKTA 08SII070.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
22.02.2022
KS § 25

SOLGÅRDENS KÖK

Kommunstyrelse 22.02.2022 § 25
Kockarna på Solgården anhåller om ett tillfälligt arrangemang enligt
nedanstående med hänvisning till ändringarna i tjänstgöringsgraden
hos den ansvariga kocken. Enligt Eckerö kommuns styrdokument är
det ansvariga förtroendeorganet som fattar beslut om beviljande av
längre arbetsledigheter och omplaceringar som inte är lagstadgade
ledigheter.
-

Ansvarig kock anhåller om att bli omplacerad till tjänstgöringen
som kock vid Solgårdens kök 1.3.2022-31.12.2022
Kocken vid Solgårdens kök vikarierar som ansvarig kock på Solgårdens kök 1.3.2022-31.12.2022.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om omplaceringarna i enlighet med den
ifrågavarande personalens anhållan.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att:
- Ansvarig kock omplaceras till tjänstgöringen som kock vid Solgårdens kök 1.3.2022-31.12.2022, med lön enligt ordinarie kock i
förhållande till tjänstgöringsgraden.
- Kocken vid Solgårdens kök vikarierar som ansvarig kock på Solgårdens kök 1.3.2022-31.12.2022, med tillhörande lönetillägg
som ansvarig kock.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
22.02.2022
KS § 26

DELGIVNINGAR

Kommunstyrelse 22.02.2022 § 26

-

Avrapportering från rekryteringsgruppen
Ekonomiuppföljning, dec -21, jan -22
Ärendehantering
Röda Korset
Ekergården, fiber
Telefoni
Ålands kommunförbunds stormöte 14.2.2022

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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Sammanträdesdatum
22.02.2022

Dnr: BTN 363/2021
KS § 27

ANHÅLLAN OM DETALJPLANEÄNDRING FÖR FASTIGHETEN KRÅKSKÄRS
FRITIDSOMRÅDE 8:6 I KYRKOBY BY

Kommunstyrelse 22.02.2022 § 27
Byggnadstekniska nämnden 31.01.2022 § 7

En anhållan om ändring av detaljplan för fastigheten Kråkskärs fritidsområde 8:6 i Kyrkoby by har lämnats in. Anhållan enligt bilaga
BTN 31.01.2022 § 7.
Området utgör ca 8,3 ha och är planerat för uthyrningsstugor, fritidshus samt för en bostadstomt. Till detta fritidsområde finns ett avsides
strövområde ”US” om ca 14 ha, som fungerar som ett rekreationsområde. Sökanden till anhållan besitter inte detta strövområde varför de
inte tar ställning om detta områdets existens i planen utan låter kommunen avgöra denna fråga. Det framgår inte i anhållan om markägarna till detta strövområde har kontaktats eller på något annat sätt
delgetts information om denna anhållan.
Sökanden önskar avveckla dagens verksamhet och planera in enskilda tomter för fritidsbebyggelse. De föreslagna målsättningarna för
detaljplaneringen är:
- Att fastställa tomtområden, byggrätt och vägområden.
- Att grönområden reserveras för de boendes eget bruk.
- Att norra Fladan behålls som naturområde.
- Att vattenskyddslagen och gällande miljöparagrafer respekteras.
Sökanden anhåller om att Tiina Holmberg godkänns som planläggare.
Vik. byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden förordar inför kommunstyrelsen att godkänna inledandet av detaljplaneändringen och att Tiina Holmberg
godkänns som planerare samt godkänner att planeområdet utgör en
tillräckligt stort och ändamålsenlig helhet, enligt PBL § 33.
Vidare beslutar nämnden att markägarna till strövområdet ska kontaktas av sökanden hur de ställer sig till denna fråga om strövområdets
existens i planen vars svar ska delges kommunen innan ärendet går
vidare.
BESLUT:
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
22.02.2022

Byggnadstekniska nämnden besluter att vik. byggnadsinspektörens
förslag godkänns.
__________
Kommunstyrelse 22.02.2022 § 27
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner inledandet av detaljplaneändringen och
att Tiina Holmberg godkänns som planerare samt godkänner att planeområdet utgör en tillräckligt stort och ändamålsenlig helhet, enligt
PBL § 33. Kommunstyrelsen godkänner målsättningarna för planläggningen i enlighet med anhållan.
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
22.02.2022

Dnr: BTN 23/2022
KS § 28

ANSÖKAN OM VÄGNAMN

Kommunstyrelse 22.02.2022 § 28
Eckerö kommun har den 17.1.2022 mottagit ansökan om vägnamn i
enlighet med bilagan. I ansökan föreslås att vägen till Bonäs ska få
namnet Bonässtigen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen inhämtar närings- och kulturnämndens utlåtande
över förslaget.
BESLUT:
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till närings- och kulturnämnden.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
22.02.2022

Dnr: KANSLI 9/2022
KS § 29

REMISS, FÖRSLAG TILL BIBLIOTEKSPOLITISKT PROGRAM

Kommunstyrelse 22.02.2022 § 29
Den 21 juni 2021 mottog landskapsregeringen kommittébetänkandet
Förslag till bibliotekspolitiskt program. Eckerö kommun mottog landskapsregeringens remissbegäran över förslaget den 5 januari 2022.
Förslaget skickades till kommunen i och med att programmet berör
den kommunala biblioteksverksamheten i hög grad.
Enligt den ursprungliga begäran skulle kommunens svar vara hos
landskapsregeringen senast 11.2.2022 men remisstiden förlängdes
på kommunens begäran till den 25 februari 2022.
Utlåtande
I förslaget föreslås bl.a. att inom nuvarande lagstiftning kan de allmänna bibliotekens kärnverksamhet och de allmänna bibliotekens
ansvarsområden förtydligas utgående från rekommendationer från år
2013 gällande bemanning och öppethållningstiderna samt att miniminivå för biblioteksservice ska definieras. Eckerö kommun anser å
andra sidan att i första hand ska rekommendationerna från år 2013
revideras eftersom stora förändringar kan ha skett i invånarnas behov
och förväntningar gällande biblioteksverksamheten och eftersom digitaliseringsutvecklingen kan innebära nya sätt att arrangera biblioteksverksamheten. För det andra avseende det lagstadgade behörighetsvillkoren och minimikraven på biblioteksverksamheten är det viktigt att
eventuella högre lagstadgade krav är i paritet med landskapets finansiering av verksamheten. Programmets ekonomiska effekter måste
med andra ord studeras ut ordentligt innan verkställighet. Samtidigt
ställer Eckerö kommun ändå i grund och botten positivt till uppdateringen av lagstiftningen, till säkerställande Ålands medverkan i Finna
och i det kommande e-bibliotek samt till stödordningen för utvecklingsarbetet. Målsättningen av att lyfta upp demokratiuppdraget är
också positivt, men Eckerö kommun anser att de allmänna bibliotekens ändamål även i fortsättningen huvudsakligen ska vara att tillgodose allmänhetens behov av kunskap och bildning, främja intresset
för litteratur och konst samt stödja utbildning och självständiga studier.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att översända det ovanstående utlåtandet
till Ålands landskapsregering.
BESLUT:
Protokolljusterarnas signatur

Ordf.
Sekr.

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
22.02.2022
Enligt förslag.
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
22.02.2022

Dnr: KANSLI 37/2022
KS § 30

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, MATTSSON A.

Kommunstyrelse 22.02.2022 § 30
Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över A.
Mattssons ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom.
Fastigheten anhållan avser är ett 2000 m2 stort markområde, underlydande fastigheten 43-408-9-5 i Ekbohlsudden.
Av utredningen framgår inte sådana grunder 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 inte givande av tillstånd.
BESLUT:
Kommunstyrelsen förordar inte givande av tillstånd i och med att av
utredningen inte framgår sådana grunder att anhållan bör förordas.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
22.02.2022

Dnr: KANSLI 39/2022
KS § 31

EKEBO B 1

Kommunstyrelse 22.02.2022 § 31
Lägenheten 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 för inflyttningen.
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
16

Sammanträdesdatum
22.02.2022

Dnr: KANSLI 38/2022
KS § 32

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, FLÖJT S.

Kommunstyrelse 22.02.2022 § 32

Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över S.
Flöjts ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom.
Fastigheten anhållan avser är ett 1 2230 m2 stort markområde, underlydande fastigheten 43-406-3-86, Markus Village.
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.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
22.02.2022

Dnr: KANSLI 40/2022
KS § 33

FÖRFRÅGAN OM VERKSAMHETSUTRYMME FÖR ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND

Kommunstyrelse 22.02.2022 § 33
Ålands kommunförbund har riktad en förfrågan om verksamhetsutrymmen för Ålands kommunförbund från och med 1.7.2022 (bilaga).
Eckerö kommun har inte lediga kontorsrum för uthyrning.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att meddela Ålands kommunförbund att
Eckerö kommun inte för tillfället har lediga kontorsrum för uthyrning.
BESLUT:
Enligt förslag.
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ÖJVÄGENS VÄGLAG, VÄGAVGIFTER

Kommunstyrelse 22.02.2022 § 34
Bilagor:
- Betalningskrav, 11.2.2022, bilaga 1
- E-postmeddelande, 14.2.2022, bilaga 2
- Öjvägen Notkojan faktura 2017 och 2018, bilaga 3
- Öjvägen faktura inkl. notkojan 2020, bilaga 4
- Öjvägen påminnelsefaktura 2020, bilaga 5
- Öjvägen faktura inkl. notkojan 2021, bilaga 6
- Öjvägen faktura inkl. notkojan 2021 inkl. mail, bilaga 7
- Faktura 2020 påminnelse inkom 28.9.2021, del 1, bilaga 8
- Faktura 2020 påminnelse inkom 28.9.2021, del 2, bilaga 9
- Faktura 2021 påminnelse inkom 28.9.2021, bilaga 10
Eckerö kommun har den 11.2.2022 mottagit ett betalningskrav från
Cash-in avseende vägavgifter för Öjvägens väglag. Kravet gäller två
obetalda fakturor.
Den första fakturan gäller 543,36 euro och denna faktura har kommunen bestridit i sin helhet i och med att kommunen inte mottagit,
trots flera begäranden, en av stämman fastställd budget och debiteringslängd (bilaga 1).
Den andra fakturan gäller 1 755,10 euro där kommunen betalat, i enlighet med tidigare överenskommelsen, det årliga understödet på
1 000 euro som allmän bidrag till de stadigvarande bosatta i väglaget.
Resterande summan på 755,10 euro har kommunen bestridit i och
med att kommunen inte mottagit, trots flera begäranden, en av stämman fastställd budget och debiteringslängd (bilaga 1).
Betalningskravet från Cash-in är utfärdat den 4 februari 2022. Betalningskravet hade översänts med post och mottogs av Eckerö kommun den 11 februari 2022. Förfallodatumet på betalningskravet var
samma dag, d.v.s. den 11 februari 2022. Betalningskravet innehöll
även dröjsmålsränta samt inkassokostnader och uppgick till 1 465,59
euro i sin helhet.
Kommundirektören kontaktade Cash-in per telefon och per e-post
den 11 februari 2022 och anförde följande:
- Dröjsmålsräntan i betalningskravet är 8 %. Enligt gällande lagstiftning på Åland, d.v.s. 12 kap. 95 § i landskapslag (2008:59) om enskilda vägar i landskapet Åland, ska sex procents årlig ränta användas räknat från förfallodagen.
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- Betalningstiden är inte rimlig. Betalningskravet mottogs idag den
11 februari 2022 och förfallodagen är den samma.
- Som vi tidigare påpekat till väglaget måste kommunen få ta del av
stämmoprotokoll där budget för de ifrågavarande åren framgår samt
av vägstämman fastställda debiteringslängder.
Vänligen bekräfta idag den 11 februari 2022 mottagandet av detta
mail samt att betalningskravet pausas tills dessa frågor är utredda.
Svar från Cash-in inkom den 14 februari 2022 och av svaret framgick
att räntan ska korrigeras till 6 procent årlig ränta, att Cash-in inte kan
påverka när posten kommer fram samt att ifall kommunen bestrider
fakturorna, ska kommunen göra en skriftlig reklamation så fort som
möjligt, men senast den 28 februari 2022 (bilaga 2).
Konstateras att kommunen har redan den 11 februari 2022 bestridit
de ifrågavarande fakturorna även till Cash-in. För det andra har varken väglaget eller Cash-in kunnat redogöra för den lagenliga grunden
för faktureringen trots kommunen upprepade gånger efterfrågat underlag. För det tredje gäller det enligt 12 kap. 95 § i landskapslagen
(2008:59) om enskilda vägar i landskapet Åland att vägavgift och
bruksavgift samt sex procents årlig ränta på dem, räknat från förfallodagen, skall indrivas på basen av utdrag ur debiteringslängden eller
syneprotokollet på det sätt som bestämts för utsökning av skatter och
andra offentligrättsliga fordringar. Vidare stadgas i samma paragraf
att besvär över olaglig debitering dock skall anföras hos vägnämnden.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att anföra besvär över olaglig debitering
hos vägnämnden med motiveringen att kommunen inte tagit del, trots
flera begäranden, en av vägstämman fastställd budget och debiteringslängd som överensstämmer med de ifrågavarande fakturorna.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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KS § 35

ÅLANDS HANDELSMÄSSA 11-12 MARS 2022

Kommunstyrelse 22.02.2022 § 35
Eckerö kommun har den 14.2.2022 fått möjligheten att delta på
Ålands handelsmässa som äger rum den 11-12 mars 2022 i Baltichallen (bilaga).
Närings- och kulturnämndens ordförande förordar deltagandet och
nämndens ledamöter har fått inbjudan att medverka. Härutöver har
Mikael Selander lovat att ställa upp en monter på mässan.
Enligt budget 2022 ansvarar kommunstyrelsen för försäljningen av
tomter.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att:
- Eckerö kommun delta i mässan med monter på 9 m2 (3x3 m),
300€
- Karta och korta reklamblad över kommunens lediga tomter tas
fram utifrån materialet som finns på kommunens hemsida samt
att detta transporteras till mässan tillsammans med kommunens
roll-ups. Kommunkansliet ansvarar för dessa praktiska arrangemangen men ledamöterna i kommunstyrelsen och närings- och
kulturnämnden bereds möjlighet att medverka på mässan vid
kommunens monter.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att:
- Eckerö kommun delta i mässan med monter på 9 m2 (3x3 m)
- Karta och korta reklamblad över kommunens lediga tomter tas
fram utifrån materialet som finns på kommunens hemsida samt
att detta transporteras till mässan tillsammans med kommunens
roll-ups. Kommunkansliet ansvarar för dessa praktiska arrangemang men ledamöterna i kommunstyrelsen och närings- och kulturnämnden bereds möjlighet att medverka på mässan vid kommunens monter.
- Totalbudget på 1 000 euro belastar 4610-1020.
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KS § 36

ENGÅNGSARVODE

Kommunstyrelse 22.02.2022 § 36
Kommunkansliet har haft ett oförutsett och längre behov av att tillse
kanslistresurser under tiden 4.10.-7.11.2021 samt 17.1.-30.1.2022.
I byråsekreterarens tjänstebeskrivning anges att byråsekreteraren är
skyldig att vikariera kanslisten men de ovannämnda vikariatperioden
har varit oförutsedda och längre än vad som gäller i normala fall. Under den nämnda perioden har byråsekreteraren även skött sina ordinarie arbetsuppgifter.
Enligt AKTA 2 kap. 14 § 1 mom. kan ett engångsarvode betalas till en
tjänsteinnehavare eller arbetstagare om den behöriga myndigheten i
kommunen eller samkommunen bedömer att det är motiverat. Engångsarvode kan användas till exempel när arbetsgivaren vill belöna
en individ eller en grupp. Enligt tillämpningsanvisningen avgör den
behöriga myndigheten hur stora engångsarvodena ska vara.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om att utbetala ett engångsarvode till byråsektereraren motsvarande 10 % av totallönen under tiden 4.10.7.11.2021 och 17.1.-30.1.2022.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 37

SÅUD:S FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 3.3.2022, DIREKTIV TILL OMBUD

Kommunstyrelse 22.02.2022 § 37
Bilagor:
- Kallelse och bilagorna till stämman 3.3.2022
Södra Ålands utbildningsdistrikt k.f. (SÅUD) förbundsfullmäktige
sammanträder 3.3.2022. Eckerö kommuns ombud är Mikael Stjärnfelt
med ersättare Tage Mattsson och Berit Metsik med ersättare Birgitta
Österlund.
Ärenden som ska behandlas är:
§ 1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet
§ 2 Val av protokolljusterare
§ 3 Godkännande och komplettering av föredragningslistan
§ 4 Val av presidium – Ordförande och viceordförande i förbundsfullmäktige för en mandatperiod om ett år
§ 5 Val av ordförande, vice ordförande, medlemmar och personliga
ersättare i förbundsstyrelsen för en mandatperiod om 2 år
§ 6 Riktlinjer för intern kontroll inom SÅUD
§ 7 Ekonomiskt utfall per den 31.12.2021
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ger som direktiv att riktlinjer för intern kontroll kan
godkännas och beslutar om eventuella direktiv gällande 4 – 5 §§.
BESLUT:
Kommunstyrelsen ger direktiv om att det rullande schemat som til-lämpats gällande presidieposterna för fullmäktige och styrelse fortsätter att gälla och att riktlinjer för intern kontroll kan godkännas. Till styrelsens ska Gunilla Holmberg föras fram som ordinarie och Mikael
Selander som ersättare.
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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: 21-23, 26-30, 32-35, 37 §§
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 24, 25, 31, 36 §§
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: 24, 25, 31, 36 §§
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-

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
25

Sammanträdesdatum
22.02.2022
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

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

