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

KS § 142 Kallelse och beslutförhet 

KS § 143 Val av protokolljusterare, tid 

KS § 144 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

KS § 145 Delgivningar 

KS § 146 Kommunikationspolicy för Eckerö kommun 

KS § 147 Ansökan om momsfri socialservice 

KS § 148 Kommunernas socialtjänst, förbundsstämma 10.6.2022 

KS § 149  Begäran om utlåtande, ändring av grundavtal Södra 
Ålands utbildningsdistrikt 

KS § 150 Skrivelse, förslag om möte med föreningar i kommunen 

KS § 151 Anställning: närvårdare 

KS § 152 Bokslut 2021 

KS § 153 Degersands omklädningsrum och toaletter 

KS § 154 Diskussionsärende: Öjvägen 

 

 
 

Eckerö 3.6.2022  
 
 
 
Jan-Anders Öström 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 13.6.2022 på kom-
munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens 
hemsida www.eckero.ax. 
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Plats och tid 
 

Kommunkansliet tisdagen  07.06.2022 kl. 18:30– 22:11 

Beslutande Jan-Anders Öström 
Sven-Eric Carlsson 
Britt Berthén-Eklund 
Susann Fagerström  
John Hilander, 142-153 § kl. 18:30 
- 21:21 

ordförande 
viceordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
 

Föredragande 
 

Raine Katajamäki kommundirektör 

Övriga närvarande Anders Svebilius 
Bernt Bergman 

kommunfullmäktiges ordförande 
kommunfullmäktiges viceordfö-
rande 

Paragrafer 
 

 142 – 154 §§ 

Underskrifter 
 
 
 
 
 

ordförande 
 
 
 
Jan-Anders Öström 

sekreterare 
 
 
 
Raine Katajamäki 

Protokolljustering 
Ort och tid 

Eckerö söndagen  den 12.6.2022, kl. 20.00. 

 
 
 
John Hilander 
 

 
 
 
Susann Fagerström 
 

Protokollet framlagt till-
påseende. Plats och tid 
 
Intygar 

Kommunkansliet i Överby den 14.6.2022 kl. 12.00. 

 
 
Raine Katajamäki 

Utdragets riktighet be-
styrks 

 

Ort och tid 
 

 

Underskrift 
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Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

KS § 142 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET 
 
Kommunstyrelse 07.06.2022 § 142 
 

FÖRSLAG: 
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 
 
BESLUT: 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört. 
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Kommunkansliet i Eckerö 
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Eckerö den 
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KS § 143 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID  
 
Kommunstyrelse 07.06.2022 § 143 
 

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 Susann Fagerström och John Hilander till pro-
tokolljusterare.  
 
Protokollet ska vara justerat senast den 12.6.2022 kl. 20.00. 

 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KS § 144 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
Kommunstyrelse 07.06.2022 § 144 
 

FÖRSLAG: 
Föredragningslistan godkänns med följande extra ärande: 
- Anställning: närvårdare 
- Bokslut 2021 
 
BESLUT: 
Ledamot John Hilander föreslog ett extra ärende gällande Fjärilsgatan. 
Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden Jan-Anders 
Öström att förslaget inte vunnit understöd och att förslaget således för-
faller. 

 
Kommunstyrelsen beslöt att komplettera föredragningslistan med föl-
jande ärenden: 
- Anställning: närvårdare, KS § 151 
- Bokslut 2021, KS § 152 
- Degersands omklädningsrum och toaletter, KS § 153 
 
Diskussionsärendet om Öjvägen behandlas under paragrafen KS § 
154. 
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KS § 145 DELGIVNINGAR 
 
Kommunstyrelse 07.06.2022 § 145 
 

- Ålands landskapsregerings seminarium Presentation av utvärde-
ringsrapporten om Covid-19 pandemins första två år på Åland 16 
juni 2022. 

- Skatterna maj 2022. 
- Svinryggens bolagsstämma 1.6.2022. 
- Boende 
- Tjänstemannabeslut: 

o TJ 7 erfarenhetstillägg 
- Skeppsviksvägen 
- Revisionsrapport 2021 
- Avslutande förrättning i vägnämnden 
- Hjärtstartare 
- Degersand 

 
 

Kommundirektörens förslag: 
Antecknas till kännedom. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt att utse kommunstyrelsens presidium tillsam-
mans med kommuntekniker att uppta diskussion med Vind Ax om de-
ras deltagande i grundförbättring av Skeppsviksvägen med anledning 
av dem tunga transporter som bolaget utfört i samband med uppfö-
rande av vindkraftparken på Långnabba. 
 
I övrigt antecknade kommunstyrelsen delgivningarna till sin kännedom. 
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KS § 146 KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR ECKERÖ KOMMUN 
 

Kommunstyrelse 07.06.2022 § 146 
 
Kommunstyrelse 24.05.2022 § 137 
 

Under diskussionerna på kommunfullmäktiges sammanträde uttryckte 
flera ledamöter ett behov av att nämnderna, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige läser igenom Kommunikationspolicyn för Eckerö 
kommun och fäster särskild uppmärksamhet vid följande skrivningar i 
policyn: 
 
2.2 Nämnd/Förvaltning 
Respektive nämnd/förvaltning svarar för den förvaltningsspecifika 
kommunikationen, internt och externt. Nämndens ordförande är ytterst 
ansvarig för förvaltningens kommunikation. Medarbetare inom förvalt-
ningen som har verksamhetsansvar har också kommunikationsansvar. 
 
2.5 Förtroendevalda 
Förtroendevaldas rätt till upplysningar regleras i kommunallagens 21 § 
(ÅFS 73/1997): 
 
En förtroendevald har rätt att ta del av handlingar som förvaras hos 
kommunens myndigheter och att i övrigt erhålla uppgifter och upplys-
ningar av myndigheterna. 
 
Den förtroendevalda bör dock utnyttja sin rätt ansvarsfullt och med ef-
tertanke för att inte i onödan belasta förvaltningen mera än nödvändigt. 
All kommunikation med förvaltning och enskilda tjänstemän eller andra 
företrädare för förvaltningen ska vara saklig och ske hänsynsfullt och 
respektfullt. Detta gäller även i den mån en förtroendevald kommuni-
cerar externt i sin roll som förtroendevald. 
 
Som underlag för diskussioner i respektive kollegialt organ bifogas 
även Arbetshälsoinstitutets handbok om Behandling av osakligt upp-
trädande i förtroendeorgan. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen delger ärendet nämnderna till kännedom. Kommun-
styrelsen ser framemot att före utgång av september 2022 ta del av ett 
nämndbeslut om att nämnden tagit del av Arbetshälsoinstitutets hand-
bok om Behandling av osakligt uppträdande i förtroendeorgan samt att 
nämnden följer Eckerö kommuns kommunikationspolicy i sin verksam-
het. Efter nämndenars bereder kommunstyrelsen ett ärende till kom-
munfullmäktige. 
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BESLUT: 
Ärendet bordlades. 

 
Kommunstyrelse 07.06.2022 § 146 

 
Bordlagt ärende. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen delger ärendet nämnderna till kännedom. Kommun-
styrelsen ser framemot att före utgång av september 2022 ta del av ett 
nämndbeslut om att nämnden tagit del av Arbetshälsoinstitutets hand-
bok om Behandling av osakligt uppträdande i förtroendeorgan samt att 
nämnden följer Eckerö kommuns kommunikationspolicy i sin verksam-
het. Efter nämndernas bereder kommunstyrelsen ett ärende till kom-
munfullmäktige. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
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Dnr: SOC 140/2022 
 

KS § 147 ANSÖKAN OM MOMSFRI SOCIALSERVICE 
 

Kommunstyrelse 07.06.2022 § 147 
 
Aktiebolag Oy Trendum Ab FO-nr: 0852095-9, har lämnat in anhållan 
om att producera mervärdesskattefri privat socialservice i Eckerö kom-
mun för äldre. 
Bilaga: Anmälan jämte bilagor 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner Oy Trendum Ab som företag som kan 
erbjuda stödtjänster för äldre mervärdesskattefritt i Eckerö kommun. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Dnr: KANSLI 139/2022 
 

KS § 148 KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST, FÖRBUNDSSTÄMMA 10.6.2022 
 

Kommunstyrelse 07.06.2022 § 148 
 
Kallelse till Kommunernas socialtjänsts förbundsstämma den 10 juni 
2022 bifogas. 
 
Eckerö kommuns ombud på förbundsstämman Anders Svebilius med 
Jan-Anders Öström som ersättare. På mötet behandlas bl.a. bokslut 
för 2021 och omdisponering av investeringsbudget för år 2022. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen konstaterar att Eckerö kommuns ombud på stäm-
man är Anders Svebilius med Jan-Anders Öström som ersättare och 
att som särskilda direktiv gäller att understöda förslaget om omdispo-
nering av investeringsbudget 2022 i enlighet med förbundsstyrelsens 
förslag. 
Kommunstyrelsen beslutar att utdrag ur protokoll utgör fullmakt för or-
dinarie förbundsstämman. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
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Dnr: KANSLI 138/2022 
 

KS § 149 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE, ÄNDRING AV GRUNDAVTAL SÖDRA ÅLANDS 

UTBILDNINGSDISTRIKT 
 

Kommunstyrelse 07.06.2022 § 149 
 

Förbundsstyrelsen för SÅUD har tagit fram ett förslag till ny kostnads-
fördelning. Förbundsstyrelsen emotser Eckerö kommuns synpunkter 
på förslaget inom september månad. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar del av förslaget. Ärendet bereds på nytt till ett 
senare sammanträde. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslutar att efterhöra kommunfullmäktiges åsikter 
gällande den föreslagna ändringen av grundavtalet. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
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Dnr: KANSLI 126/2022 
 

KS § 150 SKRIVELSE, FÖRSLAG OM MÖTE MED FÖRENINGAR I KOMMUNEN 
 

Kommunstyrelse 07.06.2022 § 150 
 

Eckerö pensionärsförening föreslår genom det bifogade brevet att 
kommunstyrelsen arrangerar ett diskussionsevenemang för alla aktiva 
föreningar i Eckerö för att bl.a. klarlägga behovet av ett förenings-
hus/aktivitetshus och deras verksamhet. I brevet poängteras även ut-
vecklingspotential gällande Eckerö ungdomsföreningens lokal Eke-
borg. 
 
Konstateras att kommunstyrelsen har under år 2020 behandlat en mot-
ion som gällde övertagande av Ekerborg och att kommunfullmäktige 
har genom KF § 102/17.12.2020 antecknat ärendet till sin kännedom. 
I kommunstyrelsens beredning inför kommunfullmäktige konstatera-
des att kommunens möjligheter att utöka åtaganden av underhållsdrif-
ten saknas och att initiativ till byte av värmesystem har tagits i EUF:s 
egen regi. 
 
Projektet med byte av värmesystem har framskridits och arbetet för-
väntas vara klart nu under sommaren 2022. Lärdomarna från det aktu-
ella projektet med värmesystemet har visat sig att kommunens roll i 
understödjandet av föreningsverksamheten i Eckerö kunde identifieras 
ännu noggrannare och av denna anledning skulle en öppen diskussion 
kring detta vara ett välkommet förslag. Tyvärr är det inte möjligt att 
sammankalla föreningar till ett möte före sommaren utan diskussionen 
bör äga rum inkommande höst. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att inkommande höst sammankalla före-
ningarna i Eckerö till ett diskussionsmöte gällande de ovan nämnda 
frågeställningarna. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslutar att inkommande höst sammankalla före-
ningarna i Eckerö till ett diskussionsmöte gällande de ovan nämnda 
frågeställningarna. Till mötet sammankallas även närings- och kultur-
nämnden samt utbildnings- och fritidsnämnden. Mötet ska vara öppet 
för allmänheten. 
Kallelsen ska skickas ut skriftligen till alla föreningar i Eckerö och mötet 
ska även annonseras i Eckeröinfo. 
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KS § 151 ANSTÄLLNING: NÄRVÅRDARE 
 

Kommunstyrelse 07.06.2022 § 151 
 
Med hänvisning till utgång av ett tidsbestämt läroavtal har Solgårdens 
äldreboende ett rekryteringsbehov av ordinarie närvårdare fr.o.m. 
18.6.2022. Sista ansökningsdag till tjänsten är 8 juni. 
 
Eftersom kommunstyrelsen tidigast kan fatta ett anställningsbeslut den 
28 juni anhåller hemserviceledaren rätten att tillsammans med omvård-
nadsledaren fatta beslut om anställning utifrån inkomna ansökning.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen befullmäktigar hemserviceledaren och omvård-
nadsledaren rätten att anställa en närvårdare till den utannonserade 
tjänsten. 
 
Beslutet om anställning delges till kommunstyrelsen. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
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KS § 152 BOKSLUT 2021 
 

Kommunstyrelse 07.06.2022 § 152 
 
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 räken-
skapsperiod 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 verksamhetsberät-
telsen skall styrelsen redogöra för hur de målen för verksamheten 
och ekonomin som fullmäktige ställt upp har nåtts, samt för väsentliga 
frågor som gäller kommunens förvaltning och ekonomi som inte redo-
visas i resultaträkningen eller balansräkningen. 
 
I enlighet med kommunallagen § 70 skall styrelsen, när verksamhets-
berättelsen överlämnas, föreslå åtgärder med anledning av räken-
skapsperiodens resultat och för att balansera ekonomin.  
 
Ekonomen Maarit Grönlund är närvarande under ärendets behandling. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att räkenskapspe-
riodens överskott på 782 167,87 € överförs till kontot överskott från ti-
digare år. Överföringen medför att det ackumulerade överskottet upp-
går till 4 906 353,75 €. 
 
Därtill beslutar kommunstyrelsen att: 
- godkänna bokslutet för år 2021 
- underteckna handlingarna samt överlämna handlingarna till reviso-
rerna för slutrevision. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt om följande ändringar till förslaget: 
- s. 30: meningen om valnämnden ströks. 
- s. 32: Kommunstyrelsens måluppfyllelse fastställdes enligt föl-

jande: 
o Eckerö kommun har utvecklat samarbetet med Hammar-

lands kommun angående den gemensamma tjänsten som 
äldreomsorgs- och barnomsorgsledare. 
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o Kommunen har gjort tomtförsäljning både på industriområ-
det och på Haralds bostadsområde. 

o Socialnämnden avskaffades i och med att barnomsorgen 
överfördes till utbildnings- och fritidsnämnden och äldre-
omsorgsärenden till kommunstyrelsens ansvarsområde. 

- 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 budgete-
rade medel” 

- s. 70: Antalet timmar som kommunen anlitat experttjänster införs 
 
Med dessa ändringar beslöt kommunstyrelsen att föreslå inför kom-
munfullmäktige 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 reviso-
rerna för slutrevision. 
 

Kommunstyrelse 07.06.2022 § 152 
 
Revisorerna har genomfört slutrevision. 
 
Revisionsberättelsen är bilagd. 
Balansbok 2021 återfinns i bilaga. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen överlämnar bokslut och verksamhetsberättelse 
för år 2021 till kommunfullmäktige för slutligt godkännande. 
Revisionsberättelsen delges kommunfullmäktige. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
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KS § 153 DEGERSANDS OMKLÄDNINGSRUM OCH TOALETTER 
 

Kommunstyrelse 07.06.2022 § 153 
 
Omklädningsrum och toaletter i Degersand behöver rustas upp. Enligt gällande 
arrendeavtal har kommunen underhållsansvar för dessa.  

 
FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen ger uppdrag till byggnadstekniska förvaltningen att i skynd-
sam ordning måla toaletterna och omklädningsrum i Degersands badstrand. Ar-
betet ska på grund av stundande turistsäsong vara gjort före midsommar. 

 
BESLUT: 

 Enligt förslag. 
 Paragrafen justerades omedelbart. 
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KS § 154 DISKUSSIONSÄRENDE: ÖJVÄGEN 
 

Kommunstyrelse 07.06.2022 § 154 
 
Statusuppdatering gällande de aktuella processerna med Öjvägens 
väglag. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet. 
 
BESLUT:  
Ledamot John Hilander anmälde jäv. Kommunstyrelsen konstaterade 
att jäv föreligger och ledamot John Hilander lämnade sammanträdes-
rummet. 
 
Kommunstyrelsen förde en diskussion gällande ärendet. 
Antecknades till kännedom att ett ärende gällande Öjvägens anhållan 
om övertagande och slutsyn av vägen är under beredning. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
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BESVÄRSFÖRBUD 

Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkstäl-
lighet, kan enligt 112 § KomL rättelseyrkande inte framställas, eller 
kommunalbesvär anföras över beslutet. 
 
Paragrafer: 142-146, 148-154 §§ 
 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skrift-
ligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 147 § 
 

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 
 
Paragraf: 147 § 
 
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 
 

 


