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KS § 56 Kallelse och beslutförhet 

KS § 57 Val av protokolljusterare, tid 

KS § 58 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

KS § 59 Revidering av integrationsprogram för Eckerö kommun 

KS § 60 Konfidentiellt ärende 

 

 
 

Eckerö 11.3.2022  
 
 
 
Jan-Anders Öström 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 18.3.2022 på kom-
munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens 
hemsida www.eckero.ax. 
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Plats och tid 
 

Kommunkansliet torsdagen  17.03.2022 kl. 18:00– 18:27 

Beslutande Jan-Anders Öström 
Sven-Eric Carlsson, frånvarande 
Rein Metsik 
Britt Berthén-Eklund, frånvarande 
Susann Fagerström  
John Hilander 

ordförande 
viceordförande 
ersättare 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
 

Föredragande 
 

Raine Katajamäki kommundirektör 

Övriga närvarande Anders Svebilius 
Bernt Bergman 

kommunfullmäktiges ordförande 
kommunfullmäktiges viceordfö-
rande 

Paragrafer 
 

 56 – 60 §§ 

Underskrifter 
 
 
 
 
 

ordförande 
 
 
 
Jan-Anders Öström 

sekreterare 
 
 
 
Raine Katajamäki 

Protokolljustering 
Ort och tid 

Eckerö fredagen den 18.3.2022, kl. 17.00. 

 
 
 
Rein Metsik 
 

 
 
 
John Hilander 
 

Protokollet framlagt till-
påseende. Plats och tid 
 
Intygar 

Kommunkansliet i Överby den 18.3.2022 kl. 18.00. 

 
 
Raine Katajamäki 

Utdragets riktighet be-
styrks 

 

Ort och tid 
 

 

Underskrift 
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KS § 56 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET 
 
Kommunstyrelse 17.03.2022 § 56 
 

FÖRSLAG: 
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 
 
BESLUT: 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört. 
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KS § 57 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID  
 
Kommunstyrelse 17.03.2022 § 57 
 
 

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 Rein Metsik och John Hilander till protokoll-
justerare.  
 
Protokollet ska vara justerat senast den 18.3.2022 kl. 17.00. 

 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KS § 58 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
Kommunstyrelse 17.03.2022 § 58 
 
 

FÖRSLAG: 
Föredragningslistan godkänns med följande extra ärende: 
KS § 60 Konfidentiellt ärende 

 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KS § 59 REVIDERING AV INTEGRATIONSPROGRAM FÖR ECKERÖ KOMMUN 
 

Kommunstyrelse 17.03.2022 § 59 
 

Bilagor: 
- Statsrådets beslut om givande av tillfälligt skydd för bemötande av 

situationen i Ukraina, 7.3.2022 
- Eckerö kommuns program för främjande av integration, antaget av 

kommunfullmäktige 22.10.2015 
- Förslag till Eckerö kommuns integrationsprogram 2022-2025 

 
I landskapslagen (2012:74) om främjande av integration anges i 24 § 
att kommunen är allmänt ansvarig och samordningsansvarig för ut-
vecklandet av invandrarnas integration samt för planeringen och upp-
följningen av integrationen på lokal nivå. Kommunen ska se till att de 
kommunala tjänsterna även lämpar sig för invandrare. Kommunen ska 
dessutom se till att de åtgärder och tjänster för invandrare som avses 
i denna lag ordnas så att de till innehåll och omfattning är sådana som 
behovet i kommunen förutsätter. Kommunen ska också se till att den 
egna personalens kompetens i fråga om integration utvecklas. 

 
Eckerö kommuns integrationsplan har antagits av kommunfullmäktige 
år 2015 och i och med att all annan socialvård förutom äldreomsorg 
och barnomsorg har flyttats över till Kommunernas socialtjänst k.f. 
(KST) så är Eckerö kommuns program för främjande av integration i 
behov av helhetsrevidering. Eftersom KST inte ännu fastslagit sitt eget 
program för främjande av integration och som åtminstone kommer be-
handla de ansvarsområden inom området enligt den ansvarsfördelning 
som KST och kommunerna kommer överens om ska denna integrat-
ionsprogramsrevidering således endast ses som ett interrimprogram 
tills det datum då KST antar ett eget integrationsprogram. Efter att KST 
har gjort det behöver detta integrationsprogram omformuleras så att 
Eckerö kommuns och KST:s respektive integrationsprogram bildar en 
fungerande helhet. 
 
Därtill gäller det med hänvisning till statsrådets beslut om givande av 
tillfälligt skydd för bemötande av situationen i Ukraina givet av den 7 
mars 2022 samt med beaktande av nuvarande ordalydelsen i Eckerö 
kommuns integrationsprogram att Eckerö kommuns nuvarande pro-
gram är i ett brådskande behov av revidering och förtydliganden. 
 
Förutom för att främja det allmänna integrationsarbetet i kommunen 
krävs ett aktuellt kommunalt integrationsfrämjande program även i si-
tuationer då kommunens fullmäktige beslutat om flyktingmottagande 
samt för att få teckna ett avtal med NTM-centralen i Finland som i sin 
tur berättigar kommunen att få en statlig ersättning som ges relaterat 
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till flyktingmottagandet. Programmet och avtalet om flyktingmotta-
gande dessutom krävs för att kommunen ska ha rätt att lyfta statligt 
stöd för personer med flyktingstatus som på eget initiativ flyttat in till 
kommunen från en annan kommun i Finland. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfull-
mäktige fastställer det bifogade förslaget till Integrationsprogram för 
Eckerö kommun. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
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KS § 60 KONFIDENTIELLT ÄRENDE  
 

Kommunstyrelse 17.03.2022 § 60 
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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: 56-59 §§ 
 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skrift-
ligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 60 § 
 

Enligt 15 § FörvaltningsprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte an-
föras 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: 60 § 
 
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 kommunal-
besvär 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 överkla-
gas 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. 
 

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 el-
ler officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärsti-
den skall räknas. 
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Inlämnande av  
besvärshandlingarna 

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före be-
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 besvärsti-
den går ut. 

Tilläggsuppgifter 
 

 

Fogas till protokollet 
 
 


