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FÖREDRAGNINGSLISTA
KS § 155

Kallelse och beslutförhet

KS § 156

Val av protokolljusterare, tid

KS § 157

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KS § 158

Delgivningar

KS § 159

Konfidentiellt ärende
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ansökan
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Rättelseyrkande KS § 131 24.05.2022
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Offert för uppdatering av växel

KS § 163

Fyllnadsval, närings- och kulturnämnden

KS § 164

Val av viceordförande, närings- och kulturnämnden

KS § 165

Åda Ab, bolagsstämma 30.6.2022

KS § 166

Oasen, förbundsfullmäktige 29.6.2022

KS § 167

Öjvägens väglag, vägavgifter

KS § 168

Begäran om utlåtande över ansökan om jordförvärv,
Sjöberg L.

KS § 169

Begäran om utlåtande över ansökan om jordförvärv,
Sjöberg M.

KS § 170

Begäran om utlåtande över ansökan om jordförvärv,
Sjöberg D.

KS § 171

Ekebo B 5

KS § 172

Anhållan om uppsägning

KS § 173

Rekrytering: kommundirektör

KS § 174

Anhållan om medel till toalettbyggnad på
marknadsplatsen

KS § 175

Anhållan om trafikreglering, Käringsund Triathlon 2022

KS § 176

Taxitillstånd i Eckerö kommun

KS § 177

Ansökan om studieledigt

KS § 178

Körning av mediciner och varor

KS § 179

Tjänstebeskrivning, omvårdnadsledare

ECKERÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE

KOMMUNSTYRELSE

Eckerö 23.6.2022

Jan-Anders Öström
Kommunstyrelsens ordförande
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 1.7.2022 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens
hemsida www.eckero.ax.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28.06.2022

Nr.
11

Plats och tid

Kommunkansliet tisdagen 28.06.2022 kl. 18:30– 23:49

Beslutande

Jan-Anders Öström
Sven-Eric Carlsson
Britt Berthén-Eklund
Susann Fagerström
John Hilander

ordförande
viceordförande
ledamot
ledamot
ledamot

Föredragande

Raine Katajamäki

kommundirektör

Övriga närvarande

Anders Svebilius
Bernt Bergman, frånv.

kommunfullmäktiges ordförande
kommunfullmäktiges viceordförande

Paragrafer

155 – 179 §§

Underskrifter

ordförande

sekreterare

Jan-Anders Öström

Raine Katajamäki

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö torsdagen den 30.6.2022, kl. 20.00.

John Hilander

Susann Fagerström

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby den 01.07.2022 kl. 12.00.

Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid

Raine Katajamäki

Underskrift

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2

Sammanträdesdatum
28.06.2022
KS § 155

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelse 28.06.2022 § 155
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.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
28.06.2022
KS § 156

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID

Kommunstyrelse 28.06.2022 § 156
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 Susann Fagerström och John Hilander till protokolljusterare.
Protokollet ska vara justerat senast den 30.6.2022 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.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
4

Sammanträdesdatum
28.06.2022
KS § 157

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunstyrelse 28.06.2022 § 157
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns med följande extra äranden:
- Anhållan om trafikreglering, Käringsund Triathlon 2022
- Taxitillstånd i Eckerö kommun
- Ansökan om studieledigt
- Körning av mediciner och varor
- Tjänstebeskrivning, omvårdnadsledare
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
5

Sammanträdesdatum
28.06.2022
KS § 158

DELGIVNINGAR

Kommunstyrelse 28.06.2022 § 158
-

-

Kommundirektörens tjänstemannabeslut:
o TJ 8/2022 Omvandling av semesterpenning till ledighet
o TJ 9/2022 Erfarenhetstillägg
o TJ 10/2022 Anställningsbeslut, tf familjedagvårdare
Tjänstemannabeslut inom äldreomsorgen:
§1-2 Semester

§4-13 Långtidsvikariat 1.2-31.7.2022 & tf förordnanden/inhopp
§14-18 Sjukledighet
§19 Utryckningspeng 6.12.2021
§20 Sjukledighet
§21 Långtidsvikariat pga studieledighet 13.131.12.2022
§24 Utryckningspeng 14.1.2022
§27-29 Semester
§30 Ansvarig kock 23.11.2021-23.2.2022 lönejustering kock
§32-33 Semester
§34 Återkallelse av semester pga uppsägning
§35 Beviljad uppsägning 17.1.2022 med uppsägningstid 18.1-18.2.2022
§36 Återkallelse av semester pga uppsägning
§37 Tf förordnande
§38 Semester
§40 Utryckningspeng 14.1.2022 (ersätter beslut
§24)
§41 Ersättning för egna utlägg
§42-43 Semester
§45-50 Sjukledighet
§51-61 Tf förordnande/inhopp
§62 Hemtjänst fr.o.m. 8.2.2022
§63-64 Utryckningspeng 14.1.2022 & 20.1.2022
§65-68 Semester
§70-71 Kompledighet
§72-73 Semester
§74-84 Tf förordnande/inhopp
§85-89 Sjukledighet
§90 Tf förordnande
§91-92 Semester
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
28.06.2022

§93 Ordinarie lokalvårdare anställning fr.o.m.
11.3.2022
§94 Tf förordnande
§96 Semester
§97 Kompledighet
§98 Semester
§100 Kompledighet
§101-107 Sjukledighet
§108-116 Tf förordnande/inhopp
§117 Sjukledighet
§118 Utryckningspeng 18.3.2022
§119 Långtidsvikariat närvårdare hemtjänst ute
4.4-30.9.2022
§120 Semester
§121 Semesterpenningsledighet
§122-124 Semester
§125 Semesterpenningsledighet
§126 Omvandling av semesterpenningsdagar till
ledighet
§127 Semester
§128-138 Tf förordnande/inhopp
§139-144 Sjukledighet
§145 Sparad semester
§147-155 Semester
§156 Köksansvarig 24-28.2.2022 lönejustering
§157 Utryckningspeng 30.3.2022
§158 Sommarvikarie lokalvårdare 13.7-5.8.2022
§159 Semester
§162 Ersättning för egna utlägg 21,90€
§163-175 Tf förordnande/inhopp
§176-181 Sjukledighet
§182 Sommarvikarie närvårdare 6.6-14.8.2022
§183-184 Semester
§185-186 Sommarvikarie närvårdare 6.624.7.2022, 1-7.8.2022 & 6.6-30.7.2022
§187 Semesterpenningsledighet
§188 Semester
§189 Ordinarie närvårdare 100% fr.o.m.
18.6.2022
§190 Uppsägning på egen begäran av 100% ordinarie närvårdare 10.6.2022 med uppsägningstid 11.6-10.7.2022
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
28.06.2022
-

Skeppsviksvägen
Ålands landskapsregerings beslut nr 109 U2 gällande läroplanen
för barnomsorgen på Åland, 8.6.2022
Ålands landskapsregerings informationstillfälle om havsbaserad
vindkraft 16.6.2022
KST förbundsstämma 10.6.2022
RN § 32/15.06.2022 Eckerö Marby brandbrunn
KST budgetuppföljning
Ålands Vatten Ab:s bolagsstämma den 19.05.2022
Oasen budgetuppföljning

Kommundirektörens förslag:
Antecknas till kännedom.
BESLUT:
Kommunstyrelsen emotser en lista på tjänstemannabeslut kommunstyrelsen till kännedom minst en gång i månaden.
I övrigt 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
28.06.2022

Dnr: SOC 161/2022
KS § 159

KONFIDENTIELLT ÄRENDE

Kommunstyrelse 28.06.2022 § 159
Konfidentiellt enligt 21 § 2 mom. 16 punkten i offentlighetslag (2021:79)
för Åland.

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
28.06.2022

Dnr: BTN 133/2022
KS § 160

ÖVERTAGANDE AV ÖJVÄGEN TILL KOMMUNALVÄG, KOMPLETTERAD ANSÖKAN

Kommunstyrelse 28.06.2022 § 160
Bilaga:
- Kompletterad anhållan om övertagande, 23.5.2022
Bakgrund
Styrelseordförande för Öjvägens väglag John Hilander har den 26 januari 2021 anhållit, med hänvisning till ett avtal mellan kommunen och
väglaget (Avtal om övertagande av Öjvägen till kommunalväg KF § 94,
18.10.2018, senare Avtalet), att Öjvägen övertas av Eckerö kommun
till kommunalväg.
Kommunstyrelsen har genom KS § 162/08.06.2021 slutligt avgjort
ärendet som initierades på anhållan som lämnades in år 2021. Kommunstyrelsen beslöt då att avslå väglagets anhållan med motiveringen
att väglaget inte inlämnat marktillstånd i enlighet med 2 punkten i Avtalet och att vägen inte har blivit godkänd av kommunen i enlighet med
7 punkten i Avtalet. Detta beslut har vunnit laga kraft.
Senare har kommunfullmäktige i Eckerö genom KF § 14/17.03.2022
hävt Avtalet med Öjvägens väglag. Väglaget anförde besvär till Ålands
förvaltningsdomstol över kommunfullmäktiges beslut att häva avtalet.
Handläggningen i Ålands förvaltningsdomstol pågår.
Styrelsen för Öjvägens väglag har den 23 maj 2022 lämnat in en kompletterad ansökan om övertagande av Öjvägen. Kompletteringen avser
alltså väglagets ursprungliga anhållan från över ett och ett halvt år sedan, d.v.s. januari 2021, och innehåller endast vissa fastighetsägares
underskrifter för marktillstånd.
I följebrevet till den kompletterade ansökan kallar väglaget kommunen
till slutsyn utifrån det avtalet som kommunen under mars 2022 redan
har hävt. Härutöver det skrivet väglaget i följebrevet att ”Under senaste
stämma framlades ett förslag från kommunens representant, vilket
stämman ställde sig positivt till.”.
Sammanfattning av bakgrund
Sammanfattningsvis har väglaget således meddelat följande till kommunen:
- Väglagsstyrelsen anser att grundförbättringen av vägen är färdig
och vill att kommunen övertar vägen med hänvisning till ett avtal
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till på- Utdragets riktighet
seende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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-

som kommunen har hävt och trots pågående besvärshandläggning
i Ålands förvaltningsdomstol över kommunfullmäktiges beslut att
häva avtalet.
Vägstämman ställer sig positivt till att kommunen utreder vad som
ännu bör göras på vägen för att grundförbättringen ska möta de
minimikrav som gäller för en kommunalväg.

Med andra ord anser vägstyrelsen att hela grundförbättringen är färdig
och att vägen ska övertas till en kommunalväg i enlighet med Avtalet
medan vägstämman anser att kommunen gärna får utreda vilka åtgårder ännu behöver göras för att grundförbättringen ska vara färdig och
för att vägen ska kunna tas över som en kommunalväg i och med att
det ursprungliga avtalet om övertagandet har hävts.
Motiveringar
När ett beslut har vunnit laga kraft är det inte möjligt att med stöd av
lag yrka omprövning av det. Ett förvaltningsbeslut vinner laga kraft när
omprövnings- eller besvärstiden har gått ut utan att någon har yrkat
omprövning av beslutet eller sökt ändring i det.
Ett beslut som vunnit laga kraft vinner oftast också rättskraft. Den positiva rättskraftverkan innebär att beslutet binder myndigheterna vid
framtida avgöranden. Negativ rättskraftsverkan innebär å andra sidan
att ett avgörande som avgjorts och vunnit rättskraft inte får tas till ny
handläggning.
När en förutsättning för att handlägga ett ärende saknas ska ärendet
avvisas.
Kommunstyrelsens beslut KS § 162/08.06.2021 att avslå väglagets ursprungliga anhållan om övertagande har vunnit laga kraft. På grund av
beslutets negativa rättskraftsverkan kan anhållan inte längre tas till ny
handläggning och således saknas möjligheten att komplettera anhållan från år 2021. Den kompletterande anhållan ska således avvisas
utan prövning i sak.
Skulle väglaget lämna in en ny anhållan om övertagande med hänvisning till Avtalet är kommunens förhandsbesked att kommunen skulle
behöva avvisa även den nya anhållan med motiveringen att kommunens beslut att häva Avtalet är för tillfället föremål för Ålands förvaltningsdomstol handläggning.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att avvisa den kompletterande anhållan av
den 23 maj 2022 med följande motiveringar:
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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När ett beslut har vunnit laga kraft är det inte möjligt att med stöd av
lag yrka omprövning av det. Ett förvaltningsbeslut vinner laga kraft när
omprövnings- eller besvärstiden har gått ut utan att någon har yrkat
omprövning av beslutet eller sökt ändring i det.
Ett beslut som vunnit laga kraft vinner oftast också rättskraft. Den positiva rättskraftverkan innebär att beslutet binder myndigheterna vid
framtida avgöranden. Negativ rättskraftsverkan innebär å andra sidan
att ett avgörande som avgjorts och vunnit rättskraft inte får tas till ny
handläggning.
När en förutsättning för att handlägga ett ärende saknas ska ärendet
avvisas.
Kommunstyrelsens beslut KS § 162/08.06.2021 att avslå väglagets ursprungliga anhållan om övertagande har vunnit laga kraft. På grund av
beslutets negativa rättskraftsverkan kan anhållan inte längre tas till ny
handläggning och således saknas möjligheten att komplettera anhållan från år 2021. Den kompletterande anhållan ska således avvisas
utan prövning i sak.
Skulle väglaget lämna in en ny anhållan om övertagande med hänvisning till Avtalet är kommunens förhandsbesked att kommunen skulle
behöva avvisa även den nya anhållan med motiveringen att kommunens beslut att häva Avtalet är för tillfället föremål för Ålands förvaltningsdomstol handläggning.
BESLUT:
Ledamot John Hilander anförde att han inte är jävig att delta i handläggningen av detta ärende eftersom han inte har någon större personlig vinning i ärendet och eftersom kommunen enligt hans mening tidigare har tagit samma beslut. Kommunstyrelsens ordförande, ledamot
Susann Fagerström, ledamot Britt Berthén-Eklund och kommunstyrelsens viceordförande Sven-Eric Carlsson ansåg att jäv föreligger då
John Hilander sköter ärendet å väglagets vägnar med ett betydande
personligt ansvar.
Ordföranden ajournerade mötet kl. 19.36.
Mötet fortsatt kl. 19.42.
Ordförande konstarerade att ledamot Susann Fagerström, ledamot
Britt Berthén-Eklund, kommunstyrelsens viceordförande Sven-Eric
Carlsson och kommunstyrelsens ordförande Jan-Anders Öström röstade för jäv och att ledamot John Hilander röstade för att det inte föreligger jäv för honom.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Kommunstyrelsen fattade således ett beslut med rösterna fyra mot en
att jäv föreligger för ledamot John Hilander att och att han ska avlägsna
sig från mötesrummet under ärendets behandling.
Ledamot John Hilander anförde avvikande åsikt och lämnade sammanträdesrummet under ärendets behandling.
Kommunstyrelsen beslöt att avvisa den kompletterande anhållan i enlighet med kommundirektörens 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
28.06.2022

Dnr: KANSLI 149/2022
KS § 161

RÄTTELSEYRKANDE KS § 131 24.05.2022

Kommunstyrelse 28.06.2022 § 161
Bilaga:
- Rättelseyrkande 7.6.2022
John Hilander har den 7 juni 2022 inkommit med en rättelseyrkande
över kommunstyrelsens beslut KS § 131/24.5.2022.
Det nämnda kommunstyrelsebeslutet gällde att avvisa kommunstyrelseledamot John Hilanders initiativ att överta ett ärende som byggnadstekniska nämnden hade avgjort den 18 oktober 2021.
Initiativet att överta ärendet avvisades av kommunstyrelsen eftersom
enligt 8 kap. 3 § i förvaltningsstadgan ska ärende tas upp till behandling
i ett högre organ senast inom den tid som ett yrkande på rättelse av
kommunala beslut ska framställas och kommunstyrelsen konstaterade
att tidsfristen för framställandet av rättelseyrkande redan hade gått ut.
Konstateras utifrån utredningen i ärendet att beslutet tillkommit i laga
ordning och då inga nya omständigheter framkommit bör kommunstyrelsen vidhålla sitt tidigare beslut.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen vidhåller sitt tidigare beslut.
BESLUT:
Ordföranden lyfte upp jävsfrågan då ärendet gäller John Hilanders
egen personliga rättelseyrkande mot kommunstyrelsens beslut.
Ledamot John Hilander ansåg att jäv inte föreligger för honom då en
kommunstyrelseledamot kan föreslå inför kommunstyrelsen att ett
ärende kan övertas från byggnadstekniska nämnden.
Ledamöterna Susann Fagerström och Britt Berthén-Eklund samt viceordförande Sven-Eric Carlsson ansåg att jäv föreligger då ärendet gäller John Hilanders egen personliga rättelseyrkande mot kommunstyrelsens beslut. Även ordföranden ansåg att jäv föreligger.
Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att ledamot Susann Fagerström, ledamot Britt Berthén-Eklund, kommunstyrelsens
viceordförande Sven-Eric Carlsson och kommunstyrelsens ordförande
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Jan-Anders Öström röstade för jäv och att ledamot John Hilander röstade för att det inte föreligger jäv för honom.
Kommunstyrelsen fattade således ett beslut med rösterna fyra mot en
att jäv föreligger för ledamot John Hilander att och att han ska avlägsna
sig från mötesrummet under ärendets behandling.
Ledamot John Hilander lämnade avvikande åsikt och lämnade sammanträdesrummet under ärendets behandling.
Kommunstyrelsen beslöt att vidhålla sitt tidigare beslut i enlighet med
kommundirektörens 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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Dnr: KANSLI 52/2022
KS § 162

OFFERT FÖR UPPDATERING AV VÄXEL

Kommunstyrelse 28.06.2022 § 162
Bilaga:
- Uppdatering av telefonväxel
Ålcom har under året informerat om att kopparledningsnätet avvecklas
för telefoni. Det här innebär att kommunkansliets nuvarande växel upphör att fungera. Även de nuvarande bordstelefonerna avvecklas då de
inte fungerar med det nya växelsystemet. Kommunkansliet har gjort en
genomgång med personal och tagit fram en sammanställning vilka förändringar som är påkallade vid övergång till ett nytt växelsystem.
För Soluno växeln debiteras en månadskostnad samt även en kostnad
för support enligt prislista.
Till sju anställda måste mobiltelefon skaffas och sex anställda behöver
även ett headset. Tre nya mobilabonnemang och en bordstelefon.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att anta Ålcoms offert enligt den bifogade
sammanställningen.
BESLUT:
Ledamot John Hilander föreslog att kommunen ska undersöka ifall det
finns andra motsvarande tjänster på marknaden och inbegära offerter
från andra aktörer för byte av telefonväxel.
Ledamot Susann Fagerström och ledamot Britt Berthén-Eklund understödde kommundirektörens förslag.
Efter avslutad diskussion konstaterade ordförande att ledamot John
Hilanders förslag inte vunnit understöd och att förslaget förfaller.
Ordförande konstaterade att kommunstyrelsen beslöt enligt kommundirektörens förslag.
Kommunstyrelsen befullmäktigar kommundirektören att underteckna
avtalet å kommunens vägnar.
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Dnr: KANSLI 157/2022
KS § 163

FYLLNADSVAL, NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

Kommunstyrelse 28.06.2022 § 163
Närings- och kulturnämndens viceordförande Robert Andersson har
flyttat från kommunen och således har hans förtroendeuppdrag i närings- och kulturnämnden förfallit. Detta betyder att ett fyllnadsval förrättas av kommunfullmäktige. Närings- och kulturnämndens nuvarande sammanställning är följande:
Ordinarie ledamöter
Ordförande Johan Hilander
Lillemor Idman
Vice ordförande Robert Andersson, uppdraget förfallit 12.4.2022
Åsa Häggblom
Ann-Sofi Stjärnfelt
Gruppvisa ersättare
Monika Fogelström
Joel Widengren
Britt Berthén-Eklund
André Sjöström
Glenn Tiitta
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige en ny ledamot till
närings- och kulturnämnden.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet.
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KS § 164

VAL AV VICEORDFÖRANDE, NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

Kommunstyrelse 28.06.2022 § 164
Närings- och kulturnämndens viceordförande Robert Andersson har
flyttat från kommunen och således har hans förtroendeuppdrag i närings- och kulturnämnden förfallit. Detta betyder att kommunfullmäktige
behöver utse en ny viceordförande till närings- och kulturnämnden.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige vem utav ledamöterna i nämnden utses till viceordförande.
BESLUT:
Ledamot Susann Fagerström föreslog att kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Ann-Sofi Stjärnfelt väljs till viceordförande i
närings- och kulturnämnden.
Ledamot John Hilander, understödd av ordföranden Jan-Anders
Öström, föreslog bordläggning.
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att bordlägga ärendet.
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Dnr: KANSLI 162/2022
KS § 165

ÅDA AB, BOLAGSSTÄMMA 30.6.2022

Kommunstyrelse 28.06.2022 § 165
Kallelse till Åda Ab:s bolagsstämma torsdag 30.6.2022 kl. 15.00 bifogas. På stämman ska bl.a. ändring av bolagsordning behandlas. Styrelsen önskar uppdatera bolagsordningen så att den motsvarar gällande aktiebolagslag och dess bestämmelser om begränsning av aktiers överlåtbarhet och bolagsordningar för icke vinstdrivande bolag,
samt också i övrigt uppdatera och både språkligt och strukturellt förenkla bolagsordningen samt ta bort bestämmelser som återfinns i aktiebolagslagen. Som övriga ärenden ges även information om aktieägaravtal, prismodell och beställarmodell.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om deltagandet på stämman. Som direktiv
för Eckerö kommuns ombud på stämman gäller att godkänna de föreslagna ändringarna i bolagsordningen.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt att avstå från deltagandet från stämman.
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Dnr: KANSLI 164/2022
KS § 166

OASEN, FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 29.6.2022

Kommunstyrelse 28.06.2022 § 166
Kallelse till Oasens förbundsfullmäktige bifogas.
Kommunen ombud är Jan-Anders Öström med Susann Fagerström
som ersättare.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om eventuella direktiv till kommunens ombud.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt att inte ge några specifika direktiv till kommunens ombud.
Paragrafen justerades omedelbart.
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Dnr: KANSLI 57/2022
KS § 167

ÖJVÄGENS VÄGLAG, VÄGAVGIFTER

Kommunstyrelse 28.06.2022 § 167
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:
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
21

Sammanträdesdatum
28.06.2022

- 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.
- 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.
Kommunstyrelse 28.06.2022 § 167
Eckerö kommun har anfört besvär över olaglig debitering av vägavgifter till landskapets vägnämnd. Avgörandet från landskapets vägnämnds förrättning inkom den 23 juni 2022 (bilaga). Vägnämnden har
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inte i sitt avgörande tydligt tagit ställning till huruvida debiteringen från
väglaget har varit olaglig eller inte. Däremot framgår det av vägnämndens avgörande att den nu gjorda debiteringen inte kan användas som
grund för utsökning.
Under den första förrättningen blev det dessutom klarlagt att väglaget
inte kunde redogöra att på vilket stämmobeslut faktureringen grundade
sig på. Således är det inte klarlagt vilka fakturor Eckerö kommun ska
betala.
Det som vägnämnden ålägger väglagen att göra är att skicka tydliga
fakturor tillsammans ett utdrag ur debiteringslängden som tydligt påvisar den debitering som fastslagits för vägavgiften som påförts vägenheten eller vägdelägaren. Varför kommunen i detta fall åläggs att ersätta förrättningskostnaderna till 50 % är således omotiverat.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att utbetala de sist inkomna påminnelsefakturorna utifrån de krav som vägnämndens avgörande föranleder för
kommunen.
Kommunstyrelsen beslutar att överklaga vägnämndens avgörande till
jorddomstolen med motiveringen att vägavgifterna inte är debiterade
med stöd av ett vägstämmobeslut vilket enligt 70 § 2 mom. 5 punkten
i landskapslagen om enskilda vägar är ett krav för en laglig debitering.
Som andra motivering gäller att kommunen inte bereddes möjlighet att
inlämna bemötande över det material som väglaget framtagit efter den
inledande förrättningen, som delgavs kommunen dagen innan den avslutande förrättningen och som legat som en avgörande grund för vägnämndens avgörande. Kommunen yrkar även att rättegångskostnaderna och förrättningskostnaderna åläggs väglaget.
BESLUT:
Kommunstyrelsen konstaterade att jäv föreligger för ledamot John Hilander. John Hilander lämnade sammanträdesrummet under ärendets
behandling.
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med kommundirektörens förslag.
Kommunstyrelsen beslöt att befullmäktiga kommundirektören att
lämna in kommunens överklagan till jorddomstolen.
Paragrafen justerades omedelbart.
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Dnr: KANSLI 158/2022
KS § 168

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, SJÖBERG L.

Kommunstyrelse 28.06.2022 § 168
Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över Sjögren L:s ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom.
Fastigheten anhållan avser en kvotdel om 1/6 av fastigheten Delbo 43406-19-11.
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.
Paragrafen justerades omedelbart.
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Dnr: KANSLI 159/2022
KS § 169

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, SJÖBERG M.

Kommunstyrelse 28.06.2022 § 169
Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över Sjögren M:s ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom.
Fastigheten anhållan avser en kvotdel om 1/6 av fastigheten Delbo 43406-19-11.
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.
Paragrafen justerades omedelbart.
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Dnr: KANSLI 160/2022
KS § 170

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, SJÖBERG D.

Kommunstyrelse 28.06.2022 § 170

Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över Sjögren D:s ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom.
Fastigheten anhållan avser en kvotdel om 1/6 av fastigheten Delbo 43406-19-11.
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.
Paragrafen justerades omedelbart.
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Dnr: KANSLI 109/2022
KS § 171

EKEBO B 5

Kommunstyrelse 28.06.2022 § 171
Lägenheten Ekebo B 5 är ledig.
Bilagt finns två bostadsansökningar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen hyr ut Ekebo B 5 till en sökande och beslutar att en
månads hyresgaranti uppbärs före inflyttningen.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt att erbjuda lägenheten till sökande S.S och
att en månads hyresgaranti uppbärs före inflyttningen.
Paragrafen justerades omedelbart.
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Dnr: KANSLI 167/2022
KS § 172

ANHÅLLAN OM UPPSÄGNING

Kommunstyrelse 28.06.2022 § 172
Kommundirektören har den 22 juni 2022 meddelat om uppsägning.
Uppsägningstiden är tre månader vilket betyder att den sista arbetsdagen blir den 22 september 2022.
Kommunstyrelseordförandes förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att uppsägningen
godkänns så att den sista arbetsdagen är den 22 september 2022.
Kommunstyrelsen anhåller att kommunfullmäktige befullmäktigar kommunstyrelsen att besluta i ärenden som föranleds av tjänsteförhållandets avslutande (som t.ex. uttagning av innestående semester).
Paragrafen justeras omedelbart.
BESLUT:
Kommundirektören anmälde jäv. Kommunstyrelsen konstaterade att
jäv föreligger och kommundirektören lämnade sammanträdesrummet
under ärendet behandling.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att uppsägningen
godkänns så att den sista arbetsdagen är den 22 september 2022.
Kommunstyrelsen anhåller att kommunfullmäktige befullmäktigar kommunstyrelsen att besluta i ärenden som föranleds av tjänsteförhållandets avslutande (som t.ex. uttagning av innestående semester).
Paragrafen justerades omedelbart.
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KS § 173

REKRYTERING: KOMMUNDIREKTÖR

Kommunstyrelse 28.06.2022 § 173
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner Raine Katajamäkis anhållan om uppsägning har Eckerö kommun en förestående
rekryteringsprocess.
Kommunstyrelseordförandes förslag:
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner kommundirektörens anhållan om uppsägning föreslås att kommunfullmäktige utser
en rekryteringsgrupp som inför kommunstyrelsen bereder ett förslag
på ny kommundirektör. Kommunstyrelsen föreslår även inför kommunfullmäktige att i rekryteringsgruppens uppdrag ingår en möjlighet att
anlita en utomstående konsult samt också att eftersöka en vikarierande
kommundirektör som kan sköta uppdraget tills en ordinarie kan tillträda.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt föreslå inför kommunfullmäktige att rekryteringsgruppen skulle bestå av kommunfullmäktigeordförande Anders
Svebilius, kommunstyrelseordförande Jan-Anders Öström och ersättare i kommunstyrelsen Sanna Söderlund.
I övrigt enligt kommunstyrelseordförandes förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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Dnr: KANSLI 165/2022
KS § 174

ANHÅLLAN OM MEDEL TILL TOALETTBYGGNAD PÅ MARKNADSPLATSEN

Kommunstyrelse 28.06.2022 § 174
Eckerö Cruisingklubb föreslår att klubben åtar sig att uppföra toalettbyggnad på kommunens marknadsplats i enlighet med den bifogade
ritningen och att toaletten ansluts till kommunens vatten- och avloppsystem medan kommunen skulle bekosta materialet (bilaga).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar förslaget men skulle behöva en kostnadsuppskattning för att kunna fatta beslut. Av denna orsak inbegär kommunstyrelsen en kostnadsuppskattning över materialet som kommunen ska bekosta.
BESLUT:
Ledamot John Hilander föreslog remiss till byggnadstekniska kansliet
som i samarbete med ECC tar fram digitala ritningar så att istället för
de två större toaletterna skulle det finnas en handikappanpassad toalett och två vanliga toaletter (totalt tre toaletter).
Viceordförande Sven-Eric Carlsson föreslog att kommunstyrelsen
skulle svara på initiativet genom av att understöda förslaget men kommunen efterfrågar närmare ritningar och en beräkning på uppskattade
kostnader.
Efter avslutad diskussion konstaterade ordförande att ledamot John
Hilanders förslag och viceordförande Sve-Eric Carlsson förslag inte
vunnit understöd och att förslagen förfaller.
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt efter diskussion att besvara skrivelsen med att kommunen ser positivt på ECC:s initiativ. Kommunstyrelsen begär att ECC i samråd med byggnadstekniska förvaltningen tar
fram digitala ritningar så att istället för de två större toaletterna skulle
det finnas en handikappanpassad toalett och två vanliga toaletter (totalt tre toaletter). Därtill efterfrågar kommunstyrelsen från ECC en beräkning på uppskattade materialkostnader.
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KS § 175

ANHÅLLAN OM TRAFIKREGLERING, KÄRINGSUND TRIATHLON 2022

Kommunstyrelse 28.06.2022 § 175
Åland Event har anhållit om trafikreglering med samma upplägg som
förra året (bilaga).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner anhållan med villkor om att arrangören
ska i god tid innan evenemanget meddela hushåll längs Käringsundsvägen om avvikande trafikarrangemang.
BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner anhållan med villkor om att arrangören
ska i god tid innan evenemanget informera allmänheten om avvikande
trafikarrangemang.
Paragrafen justerades omedelbart.
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KS § 176

TAXITILLSTÅND I ECKERÖ KOMMUN

Kommunstyrelse 28.06.2022 § 176
I samband med beslutet om upphandling av skolskjutsar för läsåret
2022-2023 (UFN 17 § / 6.6.2022) har utbildnings- och fritidsnämnden
beslutat om följande:
”Beslut: Enligt förslag med tillägget att initiera ett ärende i kommunstyrelsen där taxitillstånden i Eckerö ses över så att antalet lokala anbud kan öka vid upphandlingen av skolskjutsar.”
Kommundirektören har den 27.6.2022 begärt information från landskapsregeringen att vilka alla tillstånd finns i kommunen och för vilka
tider.
Utgångspunkten för att öka antalet lokala anbud vid upphandlingen av
skolskjutsar är att det finns flera lokala aktörer med taxitillstånd i Eckerö. För att åstadkomma detta kunde man se över hur Eckerö kommun
i större grad kan marknadsföra landskapsregeringens taxitillstånd och
Eckerö kommun som ett bra verksamhetsställe för taxiverksamheten.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar UFN:s beslut till sin kännedom och inväntar landskapsregeringens svar för att kunna avgöra hur ärendet bereds
vidare.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt att annonsera innehavare av taxitillstånd i
Eckerö i Infobladet.
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Dnr: KANSLI 172/2022
KS § 177

ANSÖKAN OM STUDIELEDIGT

Kommunstyrelse 28.06.2022 § 177
Hemserviceledaren har den 28 juni 2022 inkommit med ansökan om
studieledighet jämte en komplettering för tiden 16.8.2022–19.5.2024
(bilaga).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om att bevilja studieledighet i enlighet med
anhållan och med stöd av Eckerö kommuns personalpolicy samt 4 §,
5 §, 7 §, 8 § och 9 § 1 mom. i landskapslagen (1983:57) om studieledighet.
BESLUT:
Ledamot John Hilander anmälde jäv. Kommunstyrelsen konstaterade
att jäv föreligger och John Hilander lämnade sammanträdesrummet
under ärendets behandling.
Kommunstyrelsen beslöt att bevilja studieledighet i enlighet med anhållan och med stöd av Eckerö kommuns personalpolicy samt 4 §, 5 §,
7 §, 8 § och 9 § 1 mom. i landskapslagen (1983:57) om studieledighet.
Kommunstyrelsen konstaterade samtidigt att tjänsten som hemserviceledare enligt kommunfullmäktiges beslut är föremål för indragning
och det inte finns garantier att en likvärdig tjänst finns kvar efter att
studieledigheten tar slut. Av denna orsak ska kommunen och hemserviceledaren underteckna ett dokument där det framkommer att vardera
parten är införstådda med kommunfullmäktiges budgetbeslut om indragning av hemserviceledartjänsten.
Paragrafen justerades omedelbart.
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KS § 178

KÖRNING AV MEDICINER OCH VAROR

Kommunstyrelse 28.06.2022 § 178
T.f. omvårdnadsledarens beredning:
Fr.o.m. den 1.8.2022 slutar ÅHS att leverera vårdmaterial till klienter
och boenden i kommunerna. Detta betyder att ansvaret skjuts över på
kommunen. Det handlar om stora klumpbeställningar minst 2 ggr/månad + medicinhämtning från apoteket i Mariehamn minst 2 ggr/månad.
Vi har inte råd att skicka en av våra närvårdare eftersom det skulle ta
för mycket tid. Jag föreslår, om ingen annan instans i Eckerö kommun
har möjlighet, att anlita Budbil att föra ut beställningar minst 2 ggr/månad till Solgården. Pris oklart i dagsläget. Om inte detta sätt går att
användas i längden önskar vi att göra det åtminstone som en korttidslösning till en början.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen befullmäktigar t.f. omvårdnadsledaren att ta fram en
lösning som fungerar fr.o.m. augusti tills en mer långsiktig lösning tas
fram.
BESLUT:
Ledamot John Hilander föreslog att eftersom sjukvård och medicin ligger hos ÅHS och hemsjukvården så ska ÅHS även i fortsättningen
sköta utkörningen.
Ledamot Susann Fagerström, understödd av ordföranden, föreslog
återremiss där kommunstyrelsen vill ha ÅHS beslut gällande indragning av transporter och en utredning av ÅHS ansvar.
Efter avslutad diskussion konstaterade ordförande att ledamot John
Hilanders förslag inte vunnit understöd och att förslaget förfaller.
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet så att kommunstyrelsen får ta del av ÅHS beslut gällande indragning av transporter och
en utredning över ÅHS ansvar. Kommunstyrelsen befullmäktigar t.f.
omvårdnadsledaren att ordna transporter tills en permanent lösning
kan ordnas.
Paragrafen justerades omedelbart.
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KS § 179

TJÄNSTEBESKRIVNING, OMVÅRDNADSLEDARE

Kommunstyrelse 28.06.2022 § 179
Bilagt rekryteringsgruppens förslag på tjänstebeskrivning för omvårdnadsledare.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet.
BESLUT:
Ledamot John Hilander föreslog bordläggning.
Ledamot Susann Fagerström, understödd av ledamot Britt BerthénEklund och viceordförande Sven-Eric Carlsson, föreslog att kommunstyrelsen fastställer tjänstebeskrivningen och att rekryteringsgruppen
omgående annonserar tjänsten och inleder rekryteringen av omvårdnadsledaren.
Efter avslutad diskussion konstaterade ordförande att John Hilanders
förslag inte vunnit understöd och att förslaget förfaller.
Kommunstyrelsen beslöt enligt Susann Fagerströms 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
35

Sammanträdesdatum
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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: 155-158, 163-170, 172-174, 176 §§
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 159-162, 171, 175, 177-178, 179 §§
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: 159-162, 171, 175, 177-178 §§
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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