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Sammanträdesdatum
16.08.2022
KS § 185

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelse 16.08.2022 § 185
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.
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Sammanträdesdatum
16.08.2022
KS § 186

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID

Kommunstyrelse 16.08.2022 § 186
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 Britt Berthén-Eklund
till protokolljusterare.
Protokollet ska vara justerat senast den 18.8.2022 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.
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Sammanträdesdatum
16.08.2022
KS § 187

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunstyrelse 16.08.2022 § 187
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns med följande extra ärenden:
- Rekrytering av vik. fritidsledare och idrottslärare
- Tilläggsbudget, barn- och äldreomsorgsledare
- Begäran om yttrande, ändring av vallagen för Åland
- Förslag till medlemmar i skatterättelsenämnden
BESLUT:
Ledamot Susann Fagerström, understödd av Britt Berthén-Eklund, föreslog följande extra ärenden:
- Tjänsten som hemserviceledare
- Fifax
Ledamot John Hilander föreslog att ärendena Tjänsten som hemserviceledare och Fifax kan behandlas på följande möte så att ledamöterna får en beredning före mötet.
Efter avslutad diskussion fastställde kommunstyrelsen enhälligt föredragningslistan med följande extra ärenden:
- Rekrytering av vik. fritidsledare och idrottslärare
- Tilläggsbudget, barn- och äldreomsorgsledare
- Begäran om yttrande, ändring av vallagen för Åland
- Förslag till medlemmar i skatterättelsenämnden
- Fifax
Ärendet gällande Tjänsten som hemserviceledare ska behandlas på
kommunstyrelsens möte den 30.8.2022.
Vidare beslöt kommunstyrelsen enhälligt att ärendet Rättelseyrkande
kommunstyrelsens beslut §160/2022 28.6.2022 behandlas som mötets sista punkt under KS § 201.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
16.08.2022
KS § 188

DELGIVNINGAR

Kommunstyrelse 16.08.2022 § 188
-

Kommundirektörens tjänstemannabeslut:
o TJ 11/2022
Ägarinformation från Åda, 21.7.2022
Åda bolagsstämmoprotokoll
Information från KST
Månadsrapport juli
Fastigheterna på kommungården
T.f. kommundirektörsavtalet
Marknadsplatsen
Oasen
Omvårdnadsledare
Regnbågsfyren r.f.

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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Sammanträdesdatum
16.08.2022
KS § 189

BEGÄRAN OM SAMTYCKE GÄLLANDE ÅDA ABS BOLAGSORDNING

Kommunstyrelse 16.08.2022 § 189
Bilagor:
- Begäran om samtycke
- Styrelsens förslag till ny bolagsordning
Bolagsordningen för Åda Ab godkändes på bolagsstämman den 30
juni 2022. Enligt aktieägaravtalet krävs enighet för ändring av bolagsordning och enlighet med beslutet på stämman så ska då samtycke
inhämtas från de aktieägare som inte var närvarande vid stämman.
Den nya bolagsordningen som skickades ut med möteskallelsen till bolagsstämman finns bifogad.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner den nya bolagsordningen.
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
7

Sammanträdesdatum
16.08.2022
KS § 190

ÅTERINLÖSNING AV KÖPEOBJEKT

Kommunstyrelse 16.08.2022 § 190
Kommunstyrelse 28.09.2021 § 254
Kommunstyrelse 24.08.2021 § 204
Eckerö kommun har den 16 juli 2019 ingått två separata köpebrev gällande överlåtelse av fast egendom. Köpeobjekt i fråga var:
1) RNr 5:50 på tomt nr 7 i kvarter 2 i Kyrkoby i Eckerö kommun
2) Ett outbrutet område om ca 2 343 m2 av fastigheten 43-406-14-29.
I båda överlåtelsehandlingar ingår ett avtalsvillkor om att köparen förbinder sig inom två (2) år ansöka om byggnadstillstånd och att om köparen inte inom fastställd tid uppfyller sin byggnadsskyldighet förbehåller sig Eckerö kommun rätten att återinlösa köpeobjektet till försäljningspriset utan ränta. Ifall kommunen önskar nyttja sin rätt att återinlösa tomterna, ska kommunen på det sätt som stadgas i 2 § i kapitel 2
i Jordabalken, inom 3 månader efter att villkorets giltighetstid löpt ut
väcka talan för att få köpet att återgå.
2 § 2 kap. i jordabalken:
I köpebrevet kan avtalas att köpet får hävas på någon annan än i denna
lag angiven grund eller att säljaren behåller äganderätten till fastigheten tills köpeskillingen har betalts eller något annat villkor har uppfyllts.
Ett villkor som avses i 1 mom. är inte bindande om det inte ingår i köpebrevet och inte heller till den del det har avtalats vara i kraft i mer än
fem år från köpslutet. Om villkorets giltighetstid inte har angivits i köpebrevet, gäller det i fem år. Talan om att säljaren skall återfå fastigheten skall väckas inom tre månader efter att villkorets giltighetstid har
löpt ut.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen befullmäktigar kommunstyrelsens ordförande tillsammans med kommundirektören att väcka talan att säljaren skall
återfå följande fastigheter i enlighet med 2 § 2 kap. i jordabalken:
1) RNr 5:50 på tomt nr 7 i kvarter 2 i Kyrkoby i Eckerö kommun
2) Ett outbrutet område om ca 2 343 m2 av fastigheten 43-406-14-29.
BESLUT:
Enligt förslag.
Protokolljusterarnas signatur

Ordf.
Sekr.

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
16.08.2022

Kommunstyrelse 28.09.2021 § 254
De ifrågavarande fastigheternas köpare har genom ett e-postmeddelande den 13.9.2021 ifrågasatt varför kommunen ämnar använda sin
rätt till återköp (bilaga). Ett möte har hållits den 23.9.2021 där köparen,
kommunstyrelsens ordförande, kommunfullmäktiges ordförande och
kommundirektören deltog. På mötet konstaterades att fastigheten i Haralds köps tillbaka av kommunen. Avseende fastigheten i Kyrkby önskar köparen att tidsfristen för det upplösande villkoret förlängs med ett
år.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner de två bifogade avtalen och befullmäktigar kommunstyrelsens ordförande tillsammans med kommundirektören att underteckna båda avtalen.
Paragrafen justeras omedelbart.
BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner de två bifogade avtalen och befullmäktigar kommunstyrelsens ordförande tillsammans med kommundirektören att underteckna båda avtalen.
Paragrafen justerades omedelbart.

Kommunstyrelse 16.08.2022 § 190
Av ovanstående framgår att Eckerö kommun har år 2021 återinlöst fastigheten i Haralds. Avseende fastigheten i Kyrkby gjordes ett nytt avtal
(bilaga) enligt vilket tidsfristen för det upplösande villkoret förlängdes
med ett år räknat från det ursprungliga köpebrevets undertecknande.
Således hade köparen fram till den 16 juli 2022 tid att ansöka om bygglov och påbörja byggnationen. Köparen har inom tidsfristen ansökt om
bygglov men inte inkommit med nödvändiga kompletteringar. Således
har bebyggandet av tomten inte heller påbörjats i enlighet med avtalet.
Kommundirektörens förslag:
Eckerö kommun beslutar att köpa tillbaka fastigheten i Kyrkby i enlighet
med det bifogade avtalet och befullmäktigar kommunstyrelsens ordförande tillsammans med kommundirektören att underteckna båda avtalen.
Paragrafen justeras 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
16.08.2022
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
16.08.2022
KS § 191

TJÄNSTEN SOM BARN- OCH ÄLDREOMSORGSLEDARE

Kommunstyrelse 16.08.2022 § 191
Bilaga:
- Tjänstebeskrivning för barn- och äldreomsorgsledare
- Delegeringsordning för barn- och äldreomsorgsledare
Eckerö kommun har ett pågående samarbetsavtal med Hammarlands
kommun avseende en gemensam tjänst som äldreomsorgs- och
barnomsorgsledare (bilaga, KS § 387/2020). Avtalet är i kraft fram till
31.12.2022.
Det pågående samarbetet har utvärderats kontinuerligt med personalen och med Hammarlands kommun. Det uppenbara, som även framgår av tidigare tidsredovisningar, är att ett årsverk på 100 % inte är
tillräcklig för att Eckerös målsättningar angående verksamheterna ledning och utveckling ska uppnås. Av denna orsak föreslås att Eckerö
kommun omgående inrättar en egen 100 % tjänst som barn- och äldreomsorgsledare. Med nuvarande lönenivå skulle 100 % tjänst i egen
regi under fyra månader föranleda ett behov att tilläggsbudget på 9 200
euro.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tjänstebeskrivningen och delegeringsordningen för en tjänst som barn- och äldreomsorgsledare godkänns enligt bilaga samt att kommunfullmäktige inrättar en 100 % tjänst som barn- och äldreomsorgsledare.
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
16.08.2022

Dnr: KANSLI 184/2022
KS § 192

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, LUNDQVIST M.

Kommunstyrelse 16.08.2022 § 192

Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över M.
Lundqvists ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom.
Fastigheten anhållan avser är ett 14 000 m2 stort markområde, underlydande fastigheten 43-406-19-8 Palmlund.
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.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
16.08.2022

Dnr: KANSLI 185/2022
KS § 193

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, NIELAND A.

Kommunstyrelse 16.08.2022 § 193
Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över A. Nielands ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom.
Fastigheten anhållan avser är ett 2700 m2 stort markområde, underlydande fastigheten 43-406-8-4 Stenlund i Storby.
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.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
16.08.2022

Dnr: KANSLI 24/2020
KS § 194

MOTION GÄLLANDE OMSKYLTNING AV DEL AV NYCKELPIGSGATAN TILL GÅRDSGATA

Kommunstyrelse 16.08.2022 § 194
Byggnadstekniska nämnden 23.05.2022 § 43
Byggnadstekniska nämnden 25.04.2022 § 32
Kommunstyrelse 24.11.2020 § 364
Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 110
Kommunstyrelse 27.10.2020 § 316
Byggnadstekniska nämnden 12.10.2020 § 92
Byggnadstekniska nämnden 29.06.2020 § 51
Kommunstyrelse 26.05.2020 § 149
Johan Hellström och Rune Söderlund har inlämnat en motion om att
Nyckelpigsgatan på sträckan mellan Stångbackan och Nyckelpigsgränd ska skyltas om till gårdsgata.
Kommundirektörens förslag:
Ärendet remitteras till byggnadstekniska nämnden för utlåtande.
BESLUT:
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till byggnadstekniska nämnden
med en rekommendation att en enkät ska göras bland boende i bostadsområde där invånarna har en möjlighet att ge förslag till lösning
på problemet.
__________
Byggnadstekniska nämnden 29.06.2020 § 51
Upptogs till behandling Johan Hellströms och Rune Söderlunds motion
för att begränsa hastigheten längs Nyckelpigsgatan. I motionen föreslås att Nyckelpigsgatan på sträckan mellan Stångbackan och Nyckelpigsgränd ska skyltas om till gårdsgata.
Bilaga, BTN 29.06.2020 § 51
På en gårdsgata får fordon inte föras med högre hastighet än gångfart.
Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade
parkeringsplatser och fordonsförare har väjningsplikt mot gående.
Byggnadstekniska kansliet har tagit fram ett förslag till enkät där de
boende i Storby bostadsområde ges möjlighet att lämna sina åsikter
och förslag till lösning på problemet.
Bilaga, BTN 29.06.2020 § 51
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till påseende
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Utdragets riktighet
bestyrkes
Eckerö den
__/__20__

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
14

Sammanträdesdatum
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Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att en enkät skickas ut, efter semestern, till boende längs Nyckelpigsgatan, Nyckelpigsgränd, Fjärilsgatan, Svärmaregränd och Bigränd.
En sammanställning av svaren görs därefter och ett förslag på åtgärd
tas fram. En översyn av skyltningen inom hela bostadsområdet kommer även att göras.
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag
godkänns samt att gångstigar i öst-västlig riktning iordningsställs enligt
detaljplanen.
__________
Byggnadstekniska nämnden 12.10.2020 § 92
Upptogs till behandling förslag till att begränsa hastigheten längs Nyckelpigsgatan.
En enkät har delats ut till boende längs Nyckelpigsgatan, Nyckelpigsgränd, Fjärilsgatan, Svärmaregränd och Bigränd. Cirka 70 st enkäter
lämnades ut. 21 stycken svar har inkommit och en sammanställning
har gjorts enligt bilaga BTN 12.10.2020, § 92.
Enligt de svar som inkommit har 6 stycken boenden önskemål om att
bumpers/farthinder placeras ut längs Nyckelpigsgatan. 10 stycken boenden önskar att Nyckelpigsgatan stängs av för genomfart söderut söder om korsningen Fjärilsgatan/Nyckelpigsgatan. 5 stycken boenden
tycker inte att någon åtgärd behövs. 2 stycken boenden vill lyfta att
åtgärder önskas även för att begränsa hastigheten längs Fjärilsgatan.
En översyn av skyltningen inom bostadsområdet har gjorts och ett antal skyltar behöver förnyas.
I BTN 29.06.2020 § 51 beslöts att gångstigar i öst-västlig riktning iordningsställs enligt detaljplanen. I detaljplanen för Storby bostadsområde
finns det inte några gångstigar markerade så detta utföres således inte.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att till kommunstyrelsen ge som utlåtande att kommunen inte skyltar om Nyckelpigsgatan till gårdsgata
utan istället, i enlighet med resultatet efter sammanställningen av enkätsvaren, besluter att stänga av Nyckelpigsgatan för genomfart söder
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Eckerö den
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om korsningen Fjärilsgatan/Nyckelpigsgatan för att begränsa hastigheten och antalet fordon inne på bostadsområdet.
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag
godkänns.
__________

Kommunstyrelse 27.10.2020 § 316
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar enligt byggnadstekniska nämndens förslag.
BESLUT:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till byggnadstekniska nämnden med frågeställningen om att vilka effekter de föreslagna åtgärderna avstängningen har för resten av området och om inte trafiken
istället kommer att öka vid andra vägar på området.
Därtill inbegär kommunstyrelsen en karta där de föreslagna åtgärderna
tydligt framkommer.
Kommunstyrelsen emotser ett svar senast den 11 december 2020.
__________
Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 110
Byggnadstekniska nämnden har fått en återremiss från kommunstyrelsen gällande vilka effekter de föreslagna åtgärderna avstängningen
har för resten av området och om trafiken inte kommer att öka vid andra
gator på området. Därtill begärs en karta in.
Med förslaget från byggnadstekniska nämnden, som går ut på att
Nyckelpigsgatan stängs av söder om korsningen med Fjärlisgatan, är
förhoppningen att fordonstrafikanterna väljer att följa skyltningen på
området och kör via Torpvägen för att ta sig till och från bostadsområdets södra område. Det finns en viss risk att ett antal fordon väljer att
köra via Svärmaregränd för att sedan ta sig via Fjärilsgatan till Nyckelpigsgatan, eller vice versa. Logiskt borde genomfartstrafiken dock
minska då det blir längre sträcka och kurvigare att åka genom området.
Den tunga trafiken borde med denna åtgärd styras bort från att köra
genom bostadsområdet.
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I framtagen karta ses föreslagna åtgärder samt skyltningen på området, Bilaga BTN 16.11.2020, § 110.
Kommunteknikerns förslag:
Föreslår att en avstängning av Nyckelpigsgatan görs söder om korsningen Nyckelpigsgatan/Fjärilsgatan i enlighet med de enkätsvar som
inkommit i enlighet med tidigare utlåtande från byggnadstekniska
nämnden. Avstängningen görs så att gående och cyklister fortfarande
kan ta sig fram vid avstängningen, t.ex. kan betonggrisar placeras ut.
Placeringen görs så att det vid en snörik vinter även kan utföras vinterunderhåll.
Utvärderingen kan då göras genom ett enkätutskick till de boende för
att efterfråga hur de upplevt att avstängningen fungerat. Efter utvärderingen tas nya beslut gällande avstängningen.
BESLUT:
Teres Backman avlägsnade sig från sammanträdet.
Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag godkänns.
__________
Kommunstyrelse 24.11.2020 § 364
Byggnadstekniska nämnden har återkommit med ovanstående specificeringar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om en avstängning av Nyckelpigsgatan söder om korsningen Nyckelpigsgatan/Fjärilsgatan i enlighet med de enkätsvar som inkommit och i enlighet med tidigare utlåtande från byggnadstekniska nämnden. Avstängningen verkställs av byggnadstekniska förvaltningen så att gående och cyklister fortfarande kan ta sig
fram vid avstängningen, t.ex. kan betonggrisar placeras ut. Placeringen görs så att det vid en snörik vinter även kan utföras vinterunderhåll.
Avstängningen pågår under en testperiod om ett år och efter det görs
en utvärdering. Utvärderingen görs genom ett nytt enkätutskick till de
boende för att efterfråga hur de upplevt att avstängningen fungerat.
Efter utvärderingen tas nya beslut gällande avstängningen.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar med anledning av motionen att ge till byggnadstekniska förvalting i uppdrag att sätta bumpers i korsningarna
Protokolljusterarnas signatur
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Nyckelpigsgränd-Nyckelpigsgatan och Nyckelpigsgränd-Svärmaregränd, på norra sidan av korsningsområde. Denna åtgärd genomförs
under en testperiod om ett år och efter det görs en utvärdering.
Beslutet delges kommunfullmäktige till kännedom.
__________
Byggnadstekniska nämnden 25.04.2022 § 32
I enlighet med kommunstyrelsens beslut monterades farthinder i korsningarna Nyckelpigsgränd-Nyckelpigsgatan och NyckelpigsgrändSvärmaregränd, på norra sidan av korsningsområde, under våren
2021 – hösten 2021. Enligt kommunstyrelsens beslut ska en utvärdering göras efter ett år.
I bilaga ses placering av farthindren.
Kommunteknikern har kontaktats av en boende som upplevt farthindren som trafikfarliga då fordon istället för att köra över farthindren på
gatan valt att köra på sidan om gatan i gräset.
Farthindren har vid två olika tillfällen olovligen monterats bort.
Kommunteknikerns förslag:
Nämnden diskuterar ärendet och beslutar om hur utvärderingen ska
verkställas.
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden besluter att en utvärdering görs genom ett
nytt enkätutskick till de boende så att nämnden på sitt nästa möte kan
behandla enkätsvaren.
__________
Byggnadstekniska nämnden 23.05.2022 § 43
En enkät har delats (bilaga BTN 23.05.2022,§ 43) ut till boende längs
Nyckelpigsgatan, Nyckelpigsgränd, Fjärilsgatan, Svärmaregränd och
Bigränd. Cirka 70 st enkäter lämnades ut. 24 stycken svar har inkommit
och en sammanställning har gjorts enligt bilaga BTN 23.05.2022, § 43.
Enligt de svar som inkommit anser 2 stycken att farthindren har hjälpt,
17 stycken tycker inte att farthindren har fyllt någon funktion.
14 stycken boenden tycker inte att någon åtgärd behövs fortsättningsvis. 8 stycken boenden tycker att farthinder skall placeras ut med annan placering. 2 stycken boende önskat att andra typer av farthinder
placeras ut. 5 stycken önskar att Nyckelpigsgatan stängs av för genomfart söderut söder om korsningen Fjärilsgatan/Nyckelpigsgatan.
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En boenden vill lyfta att åtgärder önskas även för att begränsa hastigheten längs Nyckelpigsgränd.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden besluter att till kommunstyrelsen ge som
utlåtande att farthinder inte placeras ut i enlighet med majoriteten av
enkätsvaren.
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden besluter att byggnadsinspektörens förslag godkänns.
__________
Kommunstyrelse 16.08.2022 § 194
Bilagor:
- Sammanställning av svar från enkät
- Enkät farthinder
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med byggnadstekniska nämndens utlåtande att farthinder inte placeras ut.
BESLUT:
Enligt förslag.
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16.08.2022
KS § 195

ANHÅLLAN OM STUDIELEDIGHET

Kommunstyrelse 16.08.2022 § 195
Ordinarie närvårdaren J. Hemmälin har anhållit om studieledighet för
perioden 10.1.2022 – 31.12.2022. och vik. hemserviceledaren beviljade inom ramen för sin beslutanderätt studieledigheten fram till 9 juli
2022. För den resterande tiden tar kommunstyrelsen ställning till anhållan. T.f. omvårdnadsledaren förordar att kommunstyrelsen beviljar
studieledigheten till och med 31 december 2022.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beviljar studieledigheten för den kvarvarande tiden
enligt anhållan.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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16.08.2022
KS § 196

REKRYTERING AV VIK. FRITIDSLEDARE OCH IDROTTSLÄRARE

Kommunstyrelse 16.08.2022 § 196
Kommunstyrelse 24.05.2022 § 129
Fritidsledaren/idrottslärare kommer att vara på moderskapsledighet
29.8.2022–11.7.2023.
Tjänsten är en kombinerad tjänst mellan skolan och kommunkansliet,
där idrottslärardelen lyder under skolföreståndaren medan för fritidsledarbefattningen ansvarar man för kommundirektören. För att rekryteringsprocessen ändå ska vara sammanhänga är det ändamålsenligast att rekryteringsärendet i sin helhet ska handläggas av kommunstyrelsen i enlighet med 8 kap. 3 § i förvaltningsstadgan.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen meddelar utbildnings- och fritidsnämnden att kommunstyrelsen handlägger rekryteringen i enlighet med 8 kap. 3 § i förvaltningsstadgan.
Kommunstyrelsen tillsätter en rekryteringsgrupp bestående av fritidsledaren Emma Falander och utbildnings- och fritidsnämndens ordförande Mikael Selander. Rekryteringsgruppen ansvarar för att utannonsera tjänsten i enlighet med bilagan, att utföra intervjuer samt att föreslå tillsättning inför kommunstyrelsen.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
Kommunstyrelse 16.08.2022 § 196
Rekryteringsgruppen har annonserat tjänsten och inom utsatt tid har
tre ansökningar inkommit. En av sökande tog senare tillbaka sin ansökan. Rekryteringsgruppen har intervjuat båda sökanden samt tagit referenser (bilaga). Rekryteringsgruppen föreslår utifrån en sammanvägd bedömning av ansökningshandlingar, personliga intervjuer och
tagna referenser samt med hänsyn till sökandenas utbildning och arbetslivserfarenheter att Janita Laitila förordnas till vikarierande fritidsledaren/idrottslärare.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordnar Janita Laitila till vikarierande fritidsledaren/idrottslärare fram till 11.7.2023 och med start så snart som möjligt.
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Lönepunkterna fritidsledare (79,17 %) 02VAP050 och gymnastiklärare
(20,83 %) 40307059.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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KS § 197

TILLÄGGSBUDGET, BARN- OCH ÄLDREOMSORGSLEDARE

Kommunstyrelse 16.08.2022 § 197
Eckerö kommun har som avsikt att ha en 100 % barn- och äldreomsorgsledare i egen regi fr.o.m. september. Detta föranleder ett behov av tilläggsbudget på 9 200 euro.
Kommundirektörens förslag:
Under förutsättning att kommunfullmäktige inrättar en tjänst som 100
% barn- och äldreomsorgsledare föreslår kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige en tilläggsbudget på 9 200 euro för utökningen av
barn- och äldreomsorgsledarresursen fram till årets slut.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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Dnr: KANSLI 116/2022
KS § 198

BEGÄRAN OM YTTRANDE, ÄNDRING AV VALLAGEN FÖR ÅLAND

Kommunstyrelse 16.08.2022 § 198
Ålands landskapsregering har gett kommunen möjlighet att yttra sig
angående ett förslag till ändring av vallagen för Åland. Ändringen av
vallagen gäller bestämmelser angående förtidsröstning utanför Åland.
Internetröstning föreslås inte. Samtidigt föreslås att förfarandet vid förtidsröstning per brev förenklas genom att distributionen av brevröstningshandlingar centraliseras hos landskapsregeringen i stället för att
som hittills skötas av de kommunala centralvalsnämnderna. Förtidsröstning görs även möjligt vid ett allmänt förtidsröstningsställe utanför
Åland. Den här möjligheten till förtidsröstning gäller både lagtings- och
kommunalval. Avsikten är att förtidsröstning ska anordnas på platser
där det finns ett större antal åländska väljare. Avsikten är att förtidsröstningsställen skall finnas i Helsingfors, Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Bryssel. Enligt lagförslaget skall landskapet ansvara för förtidsröstningen utanför Åland. Att ordna förtidsröstning genom internet
stryks ur lagen. Den ändrade lagen föreslås bli tillämpad från och med
lagtings- och kommunalval år 2023.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar förslaget.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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KS § 199

FÖRSLAG TILL MEDLEMMAR I SKATTERÄTTELSENÄMNDEN

Kommunstyrelse 16.08.2022 § 199
Skatteförvaltningen inbegär förslag till medlemmar i skatterättelsenämnden för ämbetsperioden 1.1.2023 – 31.12.2027.
Konstateras att när de nuvarande medlemmarna föreslogs år 2017 så
hade Ålands kommunförbund en koordinerande roll.
Konstateras även att Magnus Sandberg har anmält sitt intresse för att
fortsätta i skatterättelsenämnden.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår Magnus Sandberg till skatterättelsenämnden för ämbetsperioden 1.1.2023 – 31.12.2027.
Kommunstyrelsen föreslår också att Ålands kommunförbund har på
samma sätt som förra gången en koordinerande roll mellan de
åländska kommunerna.
Paragrafen justeras omedelbart.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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16.08.2022
KS § 200

FIFAX

Kommunstyrelse 16.08.2022 § 200
Kommunstyrelsen diskuterade situationen på Fifax med tanke på IHN.
BESLUT:
Kommunstyrelsen efterlyser i skyndsam ordning mera information om
händelseförloppet och beslöt att ställa en fråga till Livsmedelsverket
och ÅMHM om kommunen ska vidta särskilda åtgärder eftersom kommunen inte har fått några direktiv.
Paragrafen justerades omedelbart.
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Dnr: KANSLI 176/2022
KS § 201

RÄTTELSEYRKANDE KOMMUNSTYRELSENS BESLUT §160/2022 28.6.2022

Kommunstyrelse 16.08.2022 § 201
Kommunstyrelsen har genom KS § 160/28.6.2022 fatta beslut om att
avvisa en kompletterad anhållan om övertagande av Öjvägen till en
kommunalväg. Styrelsen för väglaget Öjvägen 1 genom John Hilander,
Sune Axelsson, Riitta Sarling, Hilding Holmström och Christer Andersson har den 6 juli 2022 inkommit med en rättelseyrkande över kommunstyrelsen beslut (bilaga).
Konstateras att kommunstyrelsen beslöt att avvisa anhållan med följande 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.”
Konstateras utifrån utredningen i ärendet att beslutet tillkommit i laga
ordning och då inga nya omständigheter framkommit bör kommunstyrelsen vidhålla sitt tidigare beslut.
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen vidhåller sitt tidigare beslut.
BESLUT:
Konstaterades enhälligt att ledamot John Hilander är jävig att delta i
behandlingen av ärendet. Ledamot John Hilander lämnade sammanträdesrummet och lämnade samtidigt sammanträdet kl. 20:55.
Kommunstyrelsen beslöt att vidhålla sitt tidigare beslut.
Paragrafen justerades omedelbart.
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BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 112 § KomL rättelseyrkande inte framställas, eller
kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer: 185-188, 191-193, 197, 198, 200 §§
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 189-190, 194-196, 199 §§
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: 189-190, 194-196, 199 §§
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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16.08.2022
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: 201 §
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.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
30

Sammanträdesdatum
16.08.2022
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

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

