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KS § 96

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelse 03.05.2022 § 96
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__
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__/__20__
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KS § 97

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID

Kommunstyrelse 03.05.2022 § 97
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 John Hilander till protokolljusterare.
Protokollet ska vara justerat senast den 5.5.2022 kl. 20.00.
BESLUT:
Britt Berthén Eklund och John Hilander valdes till protokolljusterare.
Protokollet ska vara justerat senast den 5.5.2022 kl. 20.00.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende
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KS § 98

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunstyrelse 03.05.2022 § 98
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns med följande extra ärende:
- Begäran om synpunkter på förslag till gemensam räddningsmyndighet, KS § 117
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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KS § 99

DELGIVNINGAR

Kommunstyrelse 03.05.2022 § 99
-

Sanktionerna mot Ryssland påverkar kommunernas statliga stöd,
Finlands kommunförbund 12.4.2022
Information från migrationsverket 14.4.2022
Mariehamns stadsstyrelses beslut om Stadens framtida IT-drift,
07.04.2022 § 101
Månadsrapport jan-mars 2022
Skatteinkomster jan-april 2022
Infotillfället med migrationsverket 22.4.2022
Ränteläget på marknaden

Kommundirektörens förslag:
Antecknas till 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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BOKSLUT 2021

Kommunstyrelse 03.05.2022 § 100
Bilagor:
- Förslaget till bokslut och verksamhetsberättelse
I enlighet med 68 § i kommunallagen är kommunens räkenskapsperiod
ett kalenderår. Styrelsen skall göra upp ett bokslut för varje räkenskapsperiod och överlämna bokslutet till fullmäktige före utgången av
juni månad året efter räkenskapsperioden. I bokslutet skall ingå en
resultaträkning, en balansräkning och bilagor till dem samt en översikt
över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. I verksamhetsberättelsen skall styrelsen redogöra för hur de mål för verksamheten
och ekonomin som fullmäktige ställt upp har nåtts, samt för väsentliga
frågor som gäller kommunens förvaltning och ekonomi som inte redovisas i resultaträkningen eller balansräkningen.
I enlighet med kommunallagen § 70 skall styrelsen, när verksamhetsberättelsen överlämnas, föreslå åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat och för att balansera ekonomin.
Ekonomen Maarit Grönlund är närvarande under ärendets behandling.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens överskott på 782 167,87 € överförs till kontot överskott från tidigare år. Överföringen medför att det ackumulerade överskottet uppgår till 4 906 353,75 €.
Därtill beslutar kommunstyrelsen att:
- godkänna bokslutet för år 2021
- underteckna handlingarna samt överlämna handlingarna till revisorerna för slutrevision.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt om följande ändringar till förslaget:
- s. 30: meningen om valnämnden ströks.
- s. 32: Kommunstyrelsens måluppfyllelse fastställdes enligt följande:
o Eckerö kommun har utvecklat samarbetet med Hammarlands kommun angående den gemensamma tjänsten som
äldreomsorgs- och barnomsorgsledare.
o Kommunen har gjort tomtförsäljning både på industriområdet och på Haralds bostadsområde.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
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-

-

Socialnämnden avskaffades i och med att barnomsorgen
överfördes till utbildnings- och fritidsnämnden och äldreomsorgsärenden till kommunstyrelsens ansvarsområde.
s. 40: totalsumman på bokslut 2021 och nettokostnader i prestationstalet på 2021 korrigerades
s. 45: och s. 46 ströks: ”färdtjänst”
s. 46: Äldrerådet har sammanträtt fem gånger under år 2021
s. 56: ”Resultatområdet C204 Barnomsorg har som helhet använt
94,8 % av sina budgeterade medel” ändrades till ”Resultatområdet
C204 Barnomsorg har som helhet använt 93,2 % av sina budgeterade medel”
s. 63: Information om föris och eftis specificeras inför nästa bokslut.
s. 66: årtal korrigerades till 2021
s. 70: Antalet timmar som kommunen anlitat experttjänster införs

Med dessa ändringar beslöt kommunstyrelsen att föreslå inför kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens överskott på 782 167,87 €
överförs till kontot överskott från tidigare år. Överföringen medför att
det ackumulerade överskottet uppgår till 4 906 353,75 €.
Därtill beslutar kommunstyrelsen att:
- godkänna bokslutet för år 2021
- underteckna handlingarna samt överlämna handlingarna till revisorerna för slutrevision.

Protokolljusterarnas signatur
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KS § 101

OMORGANISERINGAR INOM ÄLDREOMSORGEN

Kommunstyrelse 03.05.2022 § 101
Kommunfullmäktige i Eckerö har i samband med sitt budgetbeslut för
år 2022 fastställt att omorganiseringar inom äldreomsorgen ska göras
för att kommunen bättre kan uppnå målsättningarna i den nya äldrelagen (2020:9) för Åland.
I budgeten för år 2022 anges på s. 39 att för att utveckla styrningen av
klientarbetet samt för att intensifiera implementeringen av ny lagstiftning och förändringarna inom äldreomsorgen föreslås att en ny tjänst
som omvårdnadsledare inrättas. Omvårdnadsledare har ansvaret över
samtlig operativ verksamhet i äldreomsorgen, handhar styrning, utveckling och övervakning av klientarbetet och har kompetens i enlighet
med Äldrelagen (2020:9) för Åland § 22. Tjänsten som hemserviceledare samt befattningen som närvårdare med administrativa uppgifter
föreslås ändras till en befattning som ansvarig närvårdare som stödjer
omvårdnadsledaren med praktiska administrativa uppgifter såsom
uppföljning av vård- och serviceplaner och veckoplanering (cirka 20 %)
samt arbetar med vården i serviceboendet (cirka 80 %).
Vidare anges i budget på s.39-40 att för att intensifiera arbetet mot de
målen som äldrelagen och Eckerö kommuns äldreomsorgsplan har
satt, föreslås att befattningen som närvårdare hemtjänst ute 100 % vardagar utvecklas till en befattning som ansvarig hemvårdare på heltid.
Denna befattning riktar sig på att utveckla och leda hemservice ute, på
att arbeta administrativt med vissa uppgifter för att stödja operativ ledning av äldreomsorgen samt framförallt med att arbeta med
hemtjänstklienterna dagtid vardagar (20 % administration, 80 % vård).
Samtliga föreslagna ändringar framgår i en tabell i budgettexten på s.
39.
Kommunstyrelsen har på sitt möte tillsatt en rekryteringsgrupp som har
i uppdrag att rekrytera ansvarig hemvårdare hemtjänst ute, ta fram
tjänstebeskrivningar och delegeringsordningar som underlyder förvaltningsstadgan samt rekrytering av kommande tjänster i enlighet med
budgeten (KS § 5/18.1.2022). Rekryteringsgruppen har tagit fram förslag till tjänstebeskrivningar utifrån budgetens målsättningar och som
ska fungera som underlag för processen att verkställa omorganiseringarna (bilaga).
Konstateras att omorganiseringen har betydande konsekvenser för
den berörda personalens ställning och att således blir lagen om samProtokolljusterarnas signatur
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arbete mellan arbetsgivare och arbetstagare i kommuner och välfärdsområden tillämplig (FFS 449/2007), som enligt allmänt kommunalt
tjänste- och arbetskollektivavtal är med vissa undantag tillämplig även
på de åländska kommunala tjänstemännen.
I 4 § 1 mom. 1 punkten ska i samarbetet mellan arbetsgivaren och
personalen behandlas åtminstone ärenden som gäller sådana förändringar i organiseringen av arbetet, kommunens eller välfärdsområdets
servicestruktur, i kommunindelningen eller i samarbetet mellan kommunerna, i samarbetet mellan välfärdsområdena eller i samarbetet
mellan kommunerna och välfärdsområdena som har betydande konsekvenser för personalens ställning. Ändringar i arbetets organisering
kan t.ex. handla om omorganisering av arbetsuppgifter, arbete eller arbetslokaler. Mindre ändringar i dessa förhållanden förutsätter inte samarbetsförfarande men dessa ändringar som kommunen nu planerar att
vidta är betydande och bestående för en tjänsteman, vilket betyder att
omorganiseringen hör till tillämpningsområdet för L om samarbete
(FFS 449/2007). Vidare gäller att om omorganiseringarna av arbetsgivarens verksamhet eller förvaltning innebär så omfattande förändringar i en tjänsteinnehavares uppgifter att tjänsten kan betraktas som
en ny tjänst, ska den i allmänhet dras in och en ny tjänst inrättas. Då
bestäms tjänsteinnehavarens ställning i enlighet med 37 § i lagen om
kommunala tjänsteinnehavare. Detta kan bli aktuellt då det gäller hemserviceledarens tjänst och således talar även 4 § 1 mom. 4 punkten i
L om samarbete (FFS 449/2007) att planerna om omorganisering inom
äldreomsorgen i Eckerö ska behandlas i samarbetsförfarande.
Enligt 5 kap. 14 § i förvaltningsstadgan för Eckerö kommun utgör kommunstyrelsen personalmyndighet i Eckerö kommun. Det ankommer
på kommunstyrelsen bl.a. att ge direktiv för anställning och avskedande samt avlöning av anställd personal, att handhava övriga på
kommunen ankommande personalärenden, att besluta om tillämpningen av tjänste- och arbetskollektivavtal samt att förhandla med personalföreträdare och fackliga organisationer om tillämpningen av
tjänste- och arbetskollektivavtal.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser kommunens representanter till samarbetsförhandlingarna samt beslutar att kalla in hemserviceledaren till dessa.
BESLUT:
Susann Fagerström, understödd av Sven-Eric Carlsson, föreslog att
kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens medlem Britt BerthénEklund och kommundirektören Raine Katajamäki till samarbetsförhandlingar som kommunens representanter.
Protokolljusterarnas signatur
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John Hilander föreslog att även kommunstyrelsens ordförande Jan-Anders Öström utses till gruppen som ska representera kommunen i förhandlingarna. Kommunstyrelsens ordförande Jan-Anders Öström understödde John Hilanders förslag. Kommunstyrelsens ordförande återtog sitt understöd till John Hilanders förslag och föreslog istället kommunstyrelsens viceordförande Sven-Eric Carlsson. Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att John Hilanders och kommunstyrelsens ordförandes förslag inte vunnit understöd och att förslagen förföll.
Kommunstyrelsens ordförande konstaterade att kommunstyrelsen beslöt att utse kommunstyrelsens medlem Britt Berthén-Eklund och kommundirektören Raine Katajamäki till samarbetsförhandlingar som kommunens representanter.
Kommunstyrelsen beslöt vidare enhälligt att dessa representanter får i
uppdrag att sköta sammankallandet till samarbetsförhandlingar.
John Hilander reserverade sig mot beslutet.
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Dnr: KANSLI 94/2022
KS § 102

FÖRBUNDSFULLMÄKTIGEMÖTE FÖR SÖDRA ÅLANDS UTBILDNINGSDISTRIKT,
DIREKTIV TILL OMBUD

Kommunstyrelse 03.05.2022 § 102
Kallelsen till förbundsfullmäktigemötet inkom den 12 april 2022. Mötet
äger rum den 5 maj 2022 kl. 19.00 i Kyrkby högstadieskola. Kallelsen
och bilagorna bifogas till ärendet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att Eckerö kommuns representanter på
mötet är Mikael Stjärnfelt med ersättare Tage Mattsson samt Berit Metsik med ersättare Birgitta Österlund.
Kommunstyrelsen beslutar om eventuella direktiv till ombuden.
BESLUT:
Kommunstyrelsen konstaterade att Eckerö kommuns representanter
på mötet är Mikael Stjärnfelt med ersättare Tage Mattsson samt Berit
Metsik med ersättare Birgitta Österlund.

Protokolljusterarnas signatur
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REKRYTERING AV ANSVARIG HEMVÅRDARE HEMTJÄNST UTE

Kommunstyrelse 03.05.2022 § 103
Kommunstyrelse 18.01.2022 § 5
Äldreomsorgsledarens beredning:
Kommunfullmäktige i Eckerö kommun har genom beslutet KF § 72 /
2021 fastställt budgeten för år 2022. I äldreomsorgens budget har anslag upptagits för en ny tjänst Ansvarig hemvårdare hemtjänst ute. Den
lediga tjänsten är utannonserad 22.12.2021 och ansökningstiden utgår
31.1.2022. I enlighet med Förvaltningsstadga för Eckerö kommun är
det kommunstyrelsen som är anställande myndighet och som fattar beslut om förordnande. Inför rekryteringen behöver kommunstyrelsen
utse en rekryteringsgrupp.
Äldreomsorgsledare förordar:
Kommunstyrelsen beslutar att:
- Utse en rekryteringsgrupp för rekryteringen av Ansvarig hemvårdare hemtjänst ute
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att:
- Utse en rekryteringsgrupp för rekryteringen av Ansvarig hemvårdare hemtjänst ute
BESLUT:
Kommunstyrelsen utvidgar uppdraget till att tillsätta en arbetsgrupp för
att utveckla äldreomsorgen. I uppdraget ingår att rekrytera ansvarig
hemvårdare hemtjänst ute, ta fram tjänstebeskrivningar och delegeringsordningar som underlyder förvaltningsstadgan samt rekrytering av
kommande tjänster i enlighet med budgeten.
Besluter att arbetsgruppen består av:
Päivi Abbas – sekreterare och sammankallare
Sven-Eric Carlsson – ordförande
Britt Berthén-Eklund – ledamot
Raine Katajamäki – kommundirektör
Gruppen har rätt att kalla in sakkunniga enligt behov.
Kommunstyrelse 03.05.2022 § 103
Konstateras att nämndens sammansättning ska ändars så att t.f. äldreomsorgsledare Per Leino ska ingå i arbetsgruppen istället för Päivi Abbas.
Kommundirektörens förslag:
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till påseende
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Kommunstyrelsen konstaterar att tf. äldreomsorgsledaren fungerar
som arbetsgruppens sekreterare och sammankallare istället för Päivi
Abbas som är på ledighet året ut.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 98/2022
KS § 104

INFORMATION OM VALFÖRBEREDELSER

Kommunstyrelse 03.05.2022 § 104
Landskapsregeringen har skickat brev till alla åländska kommuner med
information om valförberedelser som behöver vidtas redan i år med
anledning av nästa ordinarie lagtings- och kommunalval 2023 (bilaga).
Kommunerna behöver se över behovet av att dela in kommunen i flera
röstningsområden. Om kommunen önskar göra ändringar i röstningsområdena bör beslut om detta fattas av kommunfullmäktige senast i
augusti 2022. Samma indelning i röstningsområden gäller därefter vid
samtliga val tills ändring meddelas. Med hänsyn till antalet röstberättigade bör Eckerö kommun fortsättningsvis ha bara ett röstningsområde.
Kommunkansliet ombesörjer kontrollen av valstämplar.
Kommundirektörens förslag:
Antecknas till kännedom.
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
03.05.2022
KS § 105

SERVICENIVÅ INOM RÄDDNINGSVÄSENDET

Kommunstyrelse 03.05.2022 § 105

RN § 19/7.4.2022
Bilaga:
- A-RN § 19, riskanalys och servicenivåbeslut 2022-2025.
Enligt 20 § räddningslagen (ÅFS 2006:106) ska kommunen
besluta om nivån på sin räddningsservice. I beslutet ingår
bland annat riskanalys, de personella och materiella resurser
som ska finnas i kommunen, vilken beredskap som ska upprätthållas, organisation, hur syneverksamheten upprätthålls
och hur befolkningsskyddet bedrivs. RÅL har under en längre
tid arbetat fram och sammanställt underlagsmaterial för ärendet.
Räddningsområdets samarbetskommuner Eckerö, Finström,
Geta, Hammarland, Jomala, Lumparland, Saltvik, Sund och
Vårdö behandlar och beslutar ärendet enskilt för egen kommun, dock utgör bifogat material enligt bilaga ett gemensamt
underlag.
I bilagan, som även innehåller fakta och bakgrundsmaterial
framgår under fyra kapitel en sammanställning och beslutsförslag om servicenivå.
Beslutet bör gälla en tidsperiod om fyra år, 2022-2025.

Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden omfattar Bilaga A-RN
§ 19 som underlag och förslag för servicenivå gällande samarbetskommunerna Eckerö, Finström, Geta, Hammarland,
Jomala, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö.
Beslut:
Enligt förslag med tillägg att ”efter diskussion med respektive
FBK” införs i målsättningar under punkt ett, stycke 9.3, beslut
om servicenivå.
Kommunstyrelse 03.05.2022 § 105
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
03.05.2022

Kommunen ska besluta och fastställa räddningsväsendets
betjäningsnivå i enlighet med 20 § räddningslagen (2006:106)
för landskapet Åland. Kommunen ska även underrätta Ålands
landskapsregering om sitt beslut. Jomala kommun innehar
huvudmannaskapet för den gemensamma räddningsmyndigheten Räddningsområde Ålands landskommuner bestående
av nio samarbetskommuner med en gemensam räddningsnämnd. Dess uppgift är att upprätthålla tillsyn, ledningen av
operativa styrkor, uppgifter enligt plan- och bygglagen samt
kemikaliesäkerhetslagen samt utgöra en koordinerande roll
inom befolkningsskyddet.
Kommunens uppgift är, att inom sitt område upprätta en beredskap för räddningsinsatser som gör det möjligt att effektivt
bedriva operativ räddningsverksamhet, ansvara för att den förebyggande räddningsverksamheten bedrivs effektivt och vid
samhällsplanering beakta olika säkerhetsaspekter för att därigenom minimera risken för att olyckor inträffar och att situationer som kan orsaka fara uppstår. Därtill ska råd och information utgå om hur olyckor undviks och hur olyckor kan förebyggas.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige beslutar omfatta förslaget till servicenivå i enlighet med bilaga för Eckerö kommun 2022–2025 eller tills ett
nytt servicenivåbeslut tas. Ålands landskapsregering ska underrättas om beslutet.
BESLUT:
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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Sammanträdesdatum
03.05.2022
KS § 106

ECKERÖ KOMMUN - AVBROTTSFRI KRAFT I KOMMUNENS FASTIGHETER

Kommunstyrelse 03.05.2022 § 106
RN § 12/7.4.2022
Bilaga:
- A-RN § 12, förslag till prioriteringar av reservkraft Eckerö
För att erhålla ett helhetsperspektiv för behovet av avbrottsfri kraft i
kommunens egna fastigheter har utförts en sammanställning över nuläget. Detta för att möjliggöra en långsiktig åtgärdsplanering och målsättning centralt som då kan införas och behandlas i kommande budgetprocesser oberoende av verksamhetsområde.
En sammanställning över lägesbilden i Eckerö kommuns egna fastigheter presenteras på mötet.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden omfattar bilaga A-RN § 12.
Beslut:
Enligt förslag.
Kommunstyrelse 03.05.2022 § 106
Kommundirektörens förslag:
Antecknas till kännedom.
BESLUT:
Antecknades till kännedom.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
03.05.2022

Dnr: BTN 101/2022
KS § 107

UPPSÄGNING, TEKNIKER/BYGGNADSINSPEKTÖR

Kommunstyrelse 03.05.2022 § 107
Tekniker/byggnadsinspektör har den 21 april 2022 meddelat om sin
uppsägning (bilaga).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsens konstaterar att Lina Anderssons sista arbetsdag
blir den 4 maj 2022.
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
03.05.2022
KS § 108

REKRYTERING AV TEKNIKER/BYGGNADSINSPEKTÖR

Kommunstyrelse 03.05.2022 § 108
Tjänsten på 100 % tekniker/byggnadsinspektör är vakant och en rekrytering behöver göras omgående.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tillsätter en rekryteringsgrupp bestående av kommuntekniker Emma Saarela och byggnadstekniska nämndens ordförande Mikael Stjärnfelt. Rekryteringsgruppen ansvarar för att utannonsera tjänsten, att utföra intervjuer samt att föreslå tillsättning inför kommunstyrelsen.
Paragrafen justeras omedelbart.
BESLUT:
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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Sammanträdesdatum
03.05.2022
KS § 109

BELÄGGNINGSARBETEN ÅR 2022

Kommunstyrelse 03.05.2022 § 109
Byggnadstekniska nämnden 25.04.2022 § 34

En offertförfrågan gällande beläggningsarbeten utskickades den
11.04.2022 till Rafaels Ab samt Asfalt AX Ab .
Sista dag att lämna in anbud var den 22 april kl.15.00.
Kommunteknikerns förslag:
Byggnadstekniska nämnden antar det för kommunen totalekonomiskt
mest fördelaktiga anbudet.
BESLUT:
Inom anbudstiden inkom två stycken anbud som öppnades enligt öppningsprotokoll, se bilaga BTN 25.04.2022, § 34.
Byggnadstekniska nämnden besluter att anta asfalteringsbeläggning
av Fjärilsgatan, Skagvägen och Wirmarsgränd i enlighet med utskickad
offertförfrågan enligt det för kommunen totalekonomiskt mest fördelaktiga anbudet givet av Asfalt Ax.
Pris har begärts in för asfalt alternativt mjog för Skagvägen. Ur ett långsiktigt och ekonomiskt perspektiv har nämnden valt att belägga vägen
med asfalt.
Nämnden uppmärksammar kommunstyrelsen på att investeringsprojektet kv3 Skagvägen kan komma att överskrida budgeten då vägens
grundförbättring inte färdigställts än. Nämnden anser det inte lämpligt
att vänta på att belägga Skagvägen då det skulle föranleda kostnader
för saltning, vattning och hyvling samt ger det en bättre service för boende och besökare i området med en belagd väg.
__________
Kommunstyrelse 03.05.2022 § 109
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
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Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
03.05.2022
KS § 110

BELÄGGNING AV LOTTASGRÄND PÅ HARALDS BOSTADSOMRÅDE

Kommunstyrelse 03.05.2022 § 110
Byggnadstekniska nämnden 25.04.2022 § 36
Investeringsprojektet att anlägga Lottasgränd på Haralds bostadsområde har slutförts. I budgeten finns medel för beläggning av gatan först
år 2023. Det finns inte några andra beläggningsprojekt år 2023.
Detta år skall både Fjärilsgatan och Skagvägen beläggas så det torde
vara ekonomiskt fördelaktigt för kommunen att även belägga Lottasgränd detta år. Kostnadsberäkning för asfaltering av Lottasgränd är
7 000 €.
Om Lottasgränd inte beläggs detta år behöver gatan underhållas genom vattning, saltning och hyvling.
Kommunteknikerns förslag:
Byggnadstekniska nämnden begär tilläggsanslag om 7000 € för asfaltering av Lottasgränd.
BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden besluter att kommunteknikerns förslag godkänns.
Kommunstyrelse 03.05.2022 § 110
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att byggnadstekniska förvaltningen beviljas tilläggsanslag om 7 000 € för asfaltering av
Lottasgränd under pågående år.
BESLUT:
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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Sammanträdesdatum
03.05.2022

Dnr: KANSLI 108/2022
KS § 111

ÅLANDS VATTEN AB, BOLAGSSTÄMMA 19.5.2022

Kommunstyrelse 03.05.2022 § 111
Bilagor:
- Kallelse, bolagsstämman för Ålands Vatten Ab den 19.5.2022
Eckerö kommuns representant i bolagsstämman är Jan-Anders
Öström med Sven-Eric Carlsson som ersättare. På mötet behandlas
bl.a. bokslut för 2021 och val av styrelsemedlemmar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att Eckerö kommuns representant på
stämman är Jan-Anders Öström.
Kommunstyrelsen beslutar att utdrag ur protokoll utgör fullmakt för ordinarie bolagsstämman.
BESLUT:
Kommunstyrelsen konstaterade att Eckerö kommuns representant på
stämman är Jan-Anders Öström.
Kommunstyrelsen beslöt att utdrag ur protokoll utgör fullmakt för ordinarie bolagsstämman.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Sammanträdesdatum
03.05.2022

Dnr: KANSLI 90/2022
KS § 112

UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, JP FASTIGHETER AB (1)

Kommunstyrelse 03.05.2022 § 112
Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över JP
Fastigheter Ab:s ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom. Samtliga ansökningshandlingar är bilagda i ärendet.
Ansökan avser 1390 m2 stort markområde, Tomt Nr 1 i Kvarter 10 (tomt
X:1), 43-406-9-50 i Storby i Eckerö kommun.
Bolaget har sin hemort på Åland och alla styrelsemedlemmar ersättaren 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.
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
24

Sammanträdesdatum
03.05.2022

Dnr: KANSLI 91/2022
KS § 113

UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, JP FASTIGHETER AB (2)

Kommunstyrelse 03.05.2022 § 113

Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över JP
Fastigheter Ab:s ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom. Samtliga ansökningshandlingar är bilagda i ärendet.
Ansökan avser 1000 m2 stort markområde, Tomt Nr 2 i Kvarter 10 (tomt
X:2), 43-406-9-36 i Storby i Eckerö kommun.
Bolaget har sin hemort på Åland och alla styrelsemedlemmar ersättaren 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.
Paragrafen justerades omedelbart.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Sammanträdesdatum
03.05.2022

Dnr: KANSLI 104/2022
KS § 114

BESVÄR ÖVER KF § 14/2022 17.3.2022

Kommunstyrelse 03.05.2022 § 114

Ålands förvaltningsdomstol begär Eckerö kommuns utlåtande med anledning av besväret som inlämnats till domstolen över kommunfullmäktiges beslut KF § 14/17.3.2022. Utlåtandet och de begärda handlingarna ska vara hos domstolen senast den 25.5.2022. Kommunstyrelsens nästa sammanträde äger rum den 24.5.2022 och ett beslut om
utlåtandet är planerat att fattas då.
Konstateras också att kommunstyrelsen har den 29.3.2022, d.v.s. innan besväret var inlämnat till förvaltningsdomstolen, enhälligt beslutat
att fortsätta arbeta för att hitta en lösning hur Öjvägen kan tas över som
en kommunalväg trots att det ursprungliga avtalet hävdes i kommunfullmäktige (KS § 65/29.3.2022). Under samma ärende har kommunstyrelsen även erbjudit inför vägstämman 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 grundförbättring.
Kommunstyrelsen behöver således meddela att det ovanstående förslaget inte längre är giltig eftersom det fortsatta arbetet är beroende av
den nu anhänggiga domstolsprocessen.
Kommundirektörens förslag:
Ärendet antecknas till kommunstyrelsens kännedom och förslaget till
kommunens utlåtande behandlas på kommunstyrelsens sammanträde
den 24.5.2022.
Kommunstyrelsen meddelar Öjvägens vägstämma att kommunstyrelsens förslag av den 29.3.2022 inte längre är giltig eftersom det fortsatta
arbetet är beroende av den nu anhänggiga domstolsprocessen.
BESLUT:
Kommunstyrelsen konstaterade att John Hilander är jävig. John Hilander lämnade sammanträdets rum under ärendets behandling.
Kommunstyrelsen antecknade informationen om besväret till sin kännedom.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes
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Sammanträdesdatum
03.05.2022

Dnr: KANSLI 62/2022
KS § 115

BEGÄRAN OM KOMPLETTERANDE UPPGIFTER GÄLLANDE FÖRVERKLIGANDE AV
INLEDNINGSSKEDET INOM GRUNDVUX

Kommunstyrelse 03.05.2022 § 115
Ålands landskapsregering har inbegärt kompletterande uppgifter gällande förverkligande av inledningsskedet inom grundvux.
Kommundirektören har inlämnat de begärda uppgifterna till landskapsregeringen den 29.4.2022.
Kommundirektörens förslag:
Ärendet antecknas till kännedom.
BESLUT:
Antecknades till kännedom.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes
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Sammanträdesdatum
03.05.2022

Dnr: KANSLI 110/2022
KS § 116

INTRESSEFRÅGAN FRÅN HAMMARLANDS KOMMUN ANGÅENDE GEMENSAM
ARBETSGRUPP INOM SKOLVÄSENDET

Kommunstyrelse 03.05.2022 § 116
Kommunstyrelsen i Hammarland har beslutat att sända en förfrågan
huruvida Eckerö kommun har intresse att utse två personer från kommunstyrelsen och två från utbildningsnämnden för att delta i en gemensam arbetsgrupp med uppdrag att utreda skolsituationen och en eventuell högstadieskola på Västra Åland. Kommunstyrelsen i Hammarland
ser fram emot ett svar inom maj månad 2022.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar ställning till förfrågan.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet.

Protokolljusterarnas signatur
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Sammanträdesdatum
03.05.2022

Dnr: KANSLI 111/2022
KS § 117

BEGÄRAN OM SYNPUNKTER PÅ FÖRSLAG TILL GEMENSAM RÄDDNINGSMYNDIGHET

Kommunstyrelse 03.05.2022 § 117
Åland landskapsregerings begäran om synpunkter på förslag till gemensam räddningsmyndighet inkom till Eckerö kommuns registratur
den 29.4.2022. Med tanke på ärendets fortsatta behandling behöver
Eckerö kommuns utlåtande vara landskapsregeringen tillhanda omgående.
Bakgrunden till förslaget är att räddningslagen (ÅFS 2006/106) stadgar
att kommunerna inom tre år efter det att lagen trädde ikraft skall ha
utarbetat en samarbetsplan. I planen skulle bl.a. ha ingått riktlinjer för
hur det kommunala räddningsväsendet skulle kunna administreras av
en för hela Åland gemensam räddningsmyndighet.
Utgående från räddningslagen har landskapsregeringen gett polismästaren Johan Pawli och t.f. alarmmästare Johan Ehn i uppdrag att
ta fram ett underlag för fortsatta diskussioner. Arbetet har resulterat i
bifogade underlag med förslag om skapande av Ålands Polis- och
räddningsmyndighet. Finans- och näringsutskottets betänkande utmynnade i följande utlåtande. ”Utskottet inser fördelen med en gemensam brand- och räddningsmyndighet för landskapet Åland och förutsätter att den planerade utredningen även inkluderar alternativet med
ett kommunalt samarbete.”
Landskapsregeringen inbegär kommunernas synpunkter på:
- Förslaget om skapande av Ålands Polis- och Räddningsmyndighet.
Av svaret emotser landskapsregeringen om möjligt även kommunernas syn på huruvida den operativa räddningsverksamheten vid
Räddningsverket i Mariehamn ska överföras till den nya myndigheten eller kvarbli på kommunal nivå.
- Möjligheterna att via ett kommunalt samarbete uppnå den i lagstiftningen eftersträvade målsättningen om en gemensam kommunal
räddningsmyndighet.
Kommundirektörens förslag:
Eckerö kommun ger följande utlåtande:
Eckerö kommun förhåller sig positivt till att organiseringen av en gemensam räddningsmyndighet utreds vidare, vilket medför att hela
Åland kan ta del av myndighetens resurser och kompetens på lika villkor samt att särskilt fokus läggs på vikten av att de lokala brandkårernas fortsatta verksamhet säkerställs.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till på- Utdragets riktighet
seende
bestyrkes
Ordf.
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BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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96BESVÄRSFÖRBUD
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: 96-106, 108, 109-117 §§
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 107 §
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: 107 §
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.
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Inlämnande av
besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens 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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