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Sammanträdestid 
 

Tisdagen  07.07.2022 kl. 17:30–  
 

Sammanträdesplats Kommunkansliet 
 
 

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

KS § 180 Kallelse och beslutförhet 

KS § 181 Val av protokolljusterare, tid 

KS § 182 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

KS § 183 Rekrytering: kommundirektör 

KS § 184 Sommardans, 6 augusti 2022 

 

 
 

Eckerö 05.07.2022  
 
 
 
Jan-Anders Öström 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 08.07.2022 på kom-
munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens 
hemsida www.eckero.ax. 
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Plats och tid 
 

Kommunkansliet torsdagen  07.07.2022 kl. 17:30-18.00 

Beslutande Jan-Anders Öström 
Sven-Eric Carlsson 
Britt Berthén-Eklund 
Susann Fagerström  
John Hilander §183-184 
 

ordförande 
viceordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
 

Föredragande 
 

Jan-Anders Öström ordförande 

Övriga närvarande Anders Svebilius 
Emma Saarela  
Frånvarande: 
Bernt Bergman 
 
 

kommunfullmäktiges ordförande 
sekreterare 
 
kommunfullmäktiges viceordfö-
rande 
 

Paragrafer 
 

 180 - 184 

Underskrifter 
 
 
 
 
 

ordförande 
 
 
 
Jan-Anders Öström 

sekreterare 
 
 
 
Emma Saarela 

Protokolljustering 
Ort och tid 

Eckerö torsdagen den 07.07.2022 

 
 
 
Britt Berthén-Eklund 
 

 
 
 
Sven-Eric Carlsson 
 

Protokollet framlagt till-
påseende. Plats och tid 
 
Intygar 

Kommunkansliet i Överby den 08.07.2022 kl. 12.00 

 
 
Emma Saarela 

Utdragets riktighet be-
styrks 

 

Ort och tid 
 

 

Underskrift 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på-
seende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

KS § 180 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET 
 
Kommunstyrelse 07.07.2022 § 180 
 
 
 

FÖRSLAG: 
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

KS § 181 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID  
 
Kommunstyrelse 07.07.2022 § 181 
 
 
 

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 Britt Berthén-Eklund och Sven-Eric Carlsson 
till protokolljusterare.  
 
Protokollet justeras direkt efter mötet. 

 
BESLUT: 
Enligt förslag. 

 
  



 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
07.07.2022 
 

Sida 
4 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på-
seende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

KS § 182 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
Kommunstyrelse 07.07.2022 § 182 
 
 

FÖRSLAG: 
Föredragningslistan godkänns med följande extra ärande: 
 
- § 184 Sommardans 6 augusti 2022 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KS § 183 REKRYTERING: KOMMUNDIREKTÖR 
 
Kommunstyrelse 07.07.2022 § 183 
 
Kommunfullmäktige 30.06.2022 § 43 
Kommunstyrelse 28.06.2022 § 173 

 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner Raine Kata-
jamäkis anhållan om uppsägning har Eckerö kommun en förestående 
rekryteringsprocess.  

 
Kommunstyrelseordförandes förslag: 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner kommundirek-
törens anhållan om uppsägning föreslås att kommunfullmäktige utser 
en rekryteringsgrupp som inför kommunstyrelsen bereder ett förslag 
på ny kommundirektör. Kommunstyrelsen föreslår även inför kommun-
fullmäktige 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 till-
träda. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt föreslå inför kommunfullmäktige att rekryte-
ringsgruppen skulle bestå av kommunfullmäktigeordförande Anders 
Svebilius, kommunstyrelseordförande Jan-Anders Öström och ersät-
tare i kommunstyrelsen Sanna Söderlund.  
 
I övrigt enligt kommunstyrelseordförandes förslag. 
 
Paragrafen justerades omedelbart. 
 

Kommunfullmäktige 30.06.2022 § 43 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner kommundirek-
törens anhållan om uppsägning föreslås att kommunfullmäktige utser 
en rekryteringsgrupp som inför kommunstyrelsen bereder ett förslag 
på ny kommundirektör. Kommunstyrelsen föreslår även inför kommun-
fullmäktige 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 till-
träda. 
 
Kommunstyrelsen beslöt föreslå inför kommunfullmäktige att rekryte-
ringsgruppen skulle bestå av kommunfullmäktigeordförande Anders 
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Svebilius, kommunstyrelseordförande Jan-Anders Öström och ersät-
tare i kommunstyrelsen Sanna Söderlund.  

 
BESLUT: 
Ledamot Rune Söderlund understöder kommunstyrelsens förslag. 
Kommunfullmäktige besluter i enlighet med förslag med tillägget att 
Anders Svebilius är sammankallare i rekryteringsgruppen. 
 

Kommunstyrelse 07.07.2022 § 183 
 

Rekryteringsgruppen har hållit möte, anteckningar ses i bilaga. 
Rekryteringsgruppen föreslår att kommunen anställer Benjamin Sido-
rov för perioden 12.09.2022 – 30.06.2023 som t.f. kommundirektör.  

 
Kommunstyrelseordförandes förslag: 
 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Benjamin Sido-
rov anställs som t.f. kommundirektör för perioden 12.09.2022 – 
30.06.2023.  
Föreslår inför kommunfullmäktige att rekryteringsgruppen ges befo-
genhet att förhandla om anställningsvillkor och lönesättning i ett kom-
mundirektörsavtal. 
Rekryteringsgruppen ges fortsatt mandat att rekrytera en kommundi-
rektör. 
 
BESLUT: 
Ledamot John Hilander anländer till mötet under ärendets behandling 
kl.17.38. 
Enligt förslag. 
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KS § 184 SOMMARDANS, 6 AUGUSTI 2022 
 

Kommunstyrelse 07.07.2022 § 184 
 

Eckerö frivilliga brandkår (EFBK) håller sin årliga sommardans den 6 
augusti 2022.  
 
Kommunen har tidigare haft som praxis att köpa biljetter till sommar-
dansen, för tillsvidareanställda samt personal som arbetat i kommunen 
i minst tre månader.  
 
Kommunstyrelseordförandes förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att köpa biljetter till tillsvidareanställda inom 
kommunen, samt till de som arbetat minst tre månader i kommunen 
senaste året enligt följande: 
 
- Eckerö kommun upprättar en lista på de anställda som uppfyller 

ovan angivna villkor och delger den till EFBK.  
 

- EFBK fakturerar kommunen efter det faktiska antal besökande på 
sommardansen, med upprättad besökslista som faktureringsun-
derlag.  

 
BESLUT:  
Enligt förslag. 
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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:180 – 183  
 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skrift-
ligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 184 
 

Enligt 15 § FörvaltningsprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte an-
föras över nedan nämnda beslut. 
 
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet: 
 

 
ANVISNING FÖR  
RÄTTELSEYRKANDE 

 
Myndighet till vilken 
rättelseyrkandet kan framställas 
samt tid för yrkande av rättelse 

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett 
skriftligt rättelseyrkande. Myndigheten till vilken rättelse kan yrkas; 
myndighetens adress och postadress: 
 
Kommunstyrelsen i Eckerö 
Södra Överbyvägen 8 
22270 Eckerö 
 
Paragrafer:184 
 
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 
 
 


