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Sven-Eric Carlsson
Britt Berthén-Eklund
Susann Fagerström
John Hilander, frånvarande
Sanna Söderlund

ordförande
viceordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ersättare

Föredragande

Raine Katajamäki

kommundirektör

Övriga närvarande

Anders Svebilius
Bernt Bergman, frånvarande

kommunfullmäktiges ordförande
kommunfullmäktiges viceordförande
äldreomsorgs- och barnomsorgsledare

Paragrafer

Päivi Abbas, 61-64 §§, kl. 18:3019:05
61 – 68 §§

Underskrifter

ordförande

sekreterare

Jan-Anders Öström

Raine Katajamäki

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö torsdagen den 31.3.2022, kl. 20.00.

Britt Berthén-Eklund

Sanna Söderlund

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby den 1.4.2022 kl. 12.00.
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KS § 61

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelse 29.03.2022 § 61
FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.
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Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KS § 62

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID

Kommunstyrelse 29.03.2022 § 62
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 Sanna Söderlund till
protokolljusterare.
Protokollet ska vara justerat senast den 31.3.2022 kl. 18.30.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Kommunkansliet i Eckerö
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__/__20__
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ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
4

Sammanträdesdatum
29.03.2022
KS § 63

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunstyrelse 29.03.2022 § 63
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns med följande extra ärende:
- Förfrågan från Finlands kommunförbund 28.3.2022
- Avtal om kontaktregister till ekonomisystemet
BESLUT:
Enligt förslag.
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DELGIVNINGAR

Kommunstyrelse 29.03.2022 § 64
-

Kyrkvikens båtbrygga
Polis- och räddningsmyndighet
Åda ägarinfo, 10.3.2022
LR:s brev till inrikesministeriet, 10.3.2022
Information från Datainspektionen, 10.3.2022
Stöd till kommunerna för Medis, 11.3.2022
Information från Finlands kommunförbund, 11.3.2022
Val av lokalvårdare 75 % till Solgården, 11.3.2022
Ålands handelsmässa, 11.-12.3.2022
KST styrelsemöte 15.3.2022 § 38 Färdtjänst/stöd för rörligheten
Information från ÅDA gällande DPO-tjänsten, 15.3.2022
Protokoll från arrendeauktion, 16.3.2022
Information från Migrationsverket, 25.3.2022
Info från KST gällande integration
Månadsrapport, feb 2022
Skatterater per mars 2022
Information om förslaget till tjänstebeskrivningen för omvårdnadsledare inom äldreomsorg
Vik. äldreomsorgs- och barnomsorgsledare
Möte med frivilliga gällande hjälp till ukrainare 31.3.2022
Språkambassadör, Ålands 100
Ge ditt barn en gåva, Helsingfors 27 april kl. 9-10.30

Kommundirektörens förslag:
Antecknas till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
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ÖJVÄGEN

Kommunstyrelse 29.03.2022 § 65
Kommunfullmäktige beslöt på sitt sammanträde den 17 mars 2022 att
häva avtalet med Öjvägens väglag angående övertagande av Öjvägen till en kommunalväg. Med anledning av detta beslut finns det ett
behov av att diskutera den nya situationen i kommunstyrelsen.
Konstateras även att kommunen mottagit en namnlista från fastbosatta där de undertecknade anhåller hos kommunen att Öjvägen 1
(kanalen – Kallesund) övertas till kommunalväg (bilaga).
Följande regler och direktiv gäller vid övertagande av enskild/privat
väg till kommunalväg enligt kommunfullmäktiges beslut KF §
93/12.11.2015:
1.Prioritetsordning
Vägarna prioriteras enligt hur många som betjänas av respektive väg
med avseende på antal fast bostatta personer, kommunala bostadsområden, näringsidkare och arbetsplatser.
Innan kommunen tar över nya vägar ska underhåll av kommunens
egna vägar och gator prioriteras.
2.Tekniska krav
Standarden på vägen måste vi övertagandet uppfylla Svenska vägverkets anvisningar nr 2001:9 eller motsvarande framtagna direktiv i
kommunen som godkänts av kommunfullmäktige.
Vägens längd ska vara minst 300 meter till den näst sist fast bosatta
personen.
Det ska finnas minst 5 fast hushåll längs vägen.
Vägplan ska finnas fastställd för vägen alternativt skall väglaget eller
samtliga med andel i vägen skaffa nödvändiga markägartillstånd för
ombyggnad av vägen.
3.Förfarande
Väglaget alternativt samtliga med andel i vägen anhåller om att kommunen övertar vägen. Med väglag förstås, väglag under ordnad förvaltning.
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Vid ett övertagande av privat väg är kommunens finansieringsandel
40% av hela ombyggnadskostnaden inkl. projektering, ytbeläggning
och ev. markersättningar.
Vid övertagande/överlåtande av privat väg som redan uppfyller kommunalstandard är finansieringsandelen för överlåtande parten 0%
Övertagandet av väg förutsätter medel i budgeten.
Konstateras även att kostnaderna för färdigställande av Öjvägen till
en kommunalvägsstandard är svåra att uppskatta utan närmare utredningar och att slutgiltiga beslut från kommunens sida måste fattas
av kommunfullmäktige.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsens diskuterar ärendet.
BESLUT:
Viceordförande i kommunstyrelsen Sven-Eric Carlsson och kommunfullmäktiges ordförande Anders Svebilius ställde frågan till kommunstyrelsen huruvida jäv föreligger för dem. Kommunstyrelsen konstaterade att Sven-Eric Carlsson och Anders Svebilius inte är jäviga att
delta i behandlingen av ärendet.
Kommunstyrelsen konstaterade att det hade inkommit en anhållan
från fastbosatta där de undertecknade anhåller hos kommunen att
Öjvägen 1 (kanalen – Kallesund) övertas till kommunalväg.
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att fortsätta arbeta för att Öjvägen
övertas till kommunalväg.
Sven-Eric Carlsson föreslog att:
1. Kommunen övertar vägen i nuvarande befintligt skick och vidtager
snarast åtgärder för att få vägen byggd till den standard som
kommunen har angivit. (Svenska vägverkets anvisningar 2001:9).
2. Villkor för övertagandet:
Väglaget överlåter nuvarande väg till kommunen.
Väglaget överlåter entreprenadhandlingar samt kontraktet med
entreprenören samt eventuella protokoll om avvikelser från kontraktet och projekt finnes.
Kommunen åtager sig att utföra en kontrollbesiktning av nuvarande väg och snarast möjligt åtgärda de arbetsmoment som
krävs för att vägen uppfyller de krav (Svenska vägverkets anvisningar 2001:9) som var i tidigare avtal mellan väglaget och kommunen.
3. Ekonomiska villkor:
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Kostnadsfördelning mellan väglaget och kommunen är 60 % för
väglaget och 40 % för kommunen enligt beslut i kommunfullmäktige 12.11.2015 § 93.
För väglaget utgör de huvudsakliga kostnaderna projekteringen
av vägen, entreprenadsumman och eventuella godkända tilläggskostnader som är ekonomiskt försvarbara och gjorts för att vägprojektet skulle kunna genomföras.
Kommunens kostnader är de som uppstår för att få vägen att uppfylla kraven för kommunalväg.
Med anledning av att det i nuläget är svårbedömt vad en ytbeläggning skulle kosta samt när den i så fall skulle kunna göras,
senareläggs ytbeläggningen.
4. För att kommunen skall kunna åtaga sig detta i år 2022 föreslås
att vi gör en omdisponering av kommunalvägsanslagen för detta
år.
Susann Fagerström understödde Sven-Eric Carlssons förslag.
Jan-Anders Öström föreslog följande:
Kommunstyrelsen föreslår inför väglagets stämma att följande görs
för att komma vidare:
1) Kommunstyrelsen tar fram en kostnadsuppskattning för den resterande delen av grundförbättringen.
2) Kommunen utför grundförbättringen till kommunalvägsstandard
enligt Svenska vägverkets anvisningar 2001:9.
3) Kostnaderna för resterande delen av grundförbättringen fördelas
så att kommunen står för 40 % och väglaget för 60 %.
Britt Berthén-Eklund understödde Jan-Anders Öströms förslag.
Ordförande konstaterade att två förslag vunnit understöd. Ordförande
fastslog omröstningspropositionerna enligt följande. De som röstar för
Sven-Eric Carlssons förslag röstar ja. De som röstar för Jan-Anders
Öströms förslag röstar nej. Efter utfört namnupprop utföll rösterna enligt följande:
Sven-Eric Carlsson
Britt Berthén-Eklund
Susann Fagerström
Sanna Söderlund
Jan-Anders Öström

JA
NEJ
JA
AVSTÅR
NEJ

Ordförande konstaterade att förslagen fått lika röstetal och att vid lika
röstetal vinner det förslag som ordföranden har röstat för.
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Ordförande konstaterade därefter att kommunstyrelsen beslöt enligt
Jan-Anders Öströms förslag.
Kommunstyrelsen beslöt att skicka detta beslut som svar även till de
som undertecknat anhållan om att kommunen övertar Öjvägen till en
kommunalväg.
Paragrafen justerades omedelbart.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
10

Sammanträdesdatum
29.03.2022
KS § 66

FYLLNADSVAL, OMBUD PÅ ENSKILDA VÄGLAG

Kommunstyrelse 29.03.2022 § 65
Kommunfullmäktige beslöt i början av sin mandatperiod att Johan Hilander ska fungera som kommunens ombud på enskilda väglag under
åren 2020-2023 och att Tage Mattsson ska fungera som hans ersättare under samma mandattid.
Kommunfullmäktige entledigade Johan Hilander från uppdraget som
kommunens ombud på enskilda väglag på sitt sammanträde genom
15§/17.3.2022.
Ett fyllnadsval ska således förrättas för den återstående mandatperioden.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige vem som ska
fungera som kommunen ombud på enskilda väglag under den resterande tiden av mandatperioden fram till utgång av år 2023.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att föreslå inför kommunfullmäktige att Ann-Sofi Stjärnfelt utses till kommunens ombud för enskilda
väglags stämmor för resterande tiden av fram till utgång av år 2023
samt konstaterar att ersättare Tage Mattssons mandat kvarstår.
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FÖRFRÅGAN FRÅN FINLANDS KOMMUNFÖRBUND
Genom det bifogade brevet efterhör Finlands kommunförbund Eckerö
kommuns intresse angående förslaget att Finlands kommunförbund
anställer en sakkunnig på Åland som bevakar åländska intressen och
som fungerar som sakkunnig i specifikt åländska ärenden och
åländsk lagstiftning. Förslaget skulle innebära att kommunerna på
Åland blir fullvärdiga medlemmar i Finlands kommunförbund och
skulle erlägga full medlemsavgift, som för Eckerös del skulle enligt en
preliminär beräkning stiga från nuvarande 2288 euro till 3046 euro
(skillnad: 758 euro).
Eckerö kommun har redan tidigare föreslagit att Ålands kommunförbunds resurser skulle utökas och det nuvarande förslaget skulle var
precis i linje med kommunen tidigare önskemål. Att en sakkunnig
skulle verka under Finlands kommunförbund är också ändamålsenligt
i och med att det har redan en tid tillbaka pågått ett arbete där man
utvecklat samarbetet mellan Ålands kommunförbund och Finlands
kommunförbunds svenska enhet.
Kommundirektörens förslag:
Eckerö kommun understöder förslaget att Finlands kommunförbund
anställer en sakkunnig på Åland som bevakar åländska intressen och
som fungerar som sakkunnig i specifikt åländska ärenden och
åländsk lagstiftning.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Eckerö kommun understöder förslaget att Finlands kommunförbund anställer en
sakkunnig på Åland som bevakar åländska intressen och som fungerar som sakkunnig i specifikt åländska ärenden och åländsk lagstiftning.
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AVTAL OM KONTAKTREGISTER TILL EKONOMISYSTEMET
Med anledning av implementeringen av det nya ekonomisystemet
behöver Eckerö kommun ingå ett avtal med Jomala kommun angående dataskydd för det gemensamma kontaktregistret för ekonomisystemet (bilaga).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelse beslutar att ingå det bifogade avtalet och befullmäktigar kommundirektören att ensam underteckna avtalet å Eckerö
kommuns vägnar.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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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: 61-67 §§
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 68 §
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: 68 §
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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