
 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSE 

SAMMANTRÄDESKALLELSE 

 
Sammanträdestid 
 

Tisdagen  11.10.2022 kl. 18:05 – 22:45 
 

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

KS § 231 Kallelse och beslutförhet 

KS § 232 Val av protokolljusterare, tid 

KS § 233 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

KS § 234 Presentation, det kommunala VA-samarbetet 

KS § 235 Delgivningar 

KS § 236 Tillsättande av arbetsgrupp 

KS § 237 Remiss, ny vägtrafiklag 

KS § 238 Riksdagsvalet 2023 

KS § 239 Andelar, Oasen boende- och vårdcenter k.f. 

KS § 240 Budget 2023, Oasen k.f. 

KS § 241 Oasen k.f. förbundsfullmäktigemöte 14.10.2022 

KS § 242 Budget, Ålands kommunförbund k.f. 

KS § 243 Kommunernas socialtjänst k.f, budget 2023 

KS § 244 Utlåtandebegäran angående arbetad övertid 

KS § 245 Arbetsbeskrivning, ansvarig närvårdare 

KS § 246 Omorganiseringar inom äldreomsorgen 

KS § 247  Begäran om utlåtande över ansökan om jordförvärv, 
Bostads Ab Finbo i Eckerö 

KS § 248 Arbetsbeskrivning Vårdbiträde, Eckerö Kommun 

KS § 249 Inrättande av tjänst, Vårdbiträde 

KS § 250 Rekrytering av byggnadsinspektör/tekniker 

KS § 251 Dataskyddsombud, förfrågan av Ålands kommunförbund 

 

 
 

Eckerö 07.10.2022  
 
 
 
Jan-Anders Öström 
Kommunstyrelsens ordförande 
 



 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSE 

SAMMANTRÄDESKALLELSE 

 
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 14.10.2022 på 
kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på 
kommunens hemsida www.eckero.ax. 
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 Sammanträdesdatum 
11.10.2022 

Nr. 
15 

 

Plats och tid 
 

Kommunkansliet tisdagen  11.10.2022 kl. 18:05 – 22:45 

Beslutande Jan-Anders Öström (18.30 – 
22:45) 
Sven-Eric Carlsson 
Britt Berthén-Eklund 
Susann Fagerström  
John Hilander (frånv.) 
Sanna Söderlund (18:15 – 22:45) 
 

ordförande 
 
viceordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersättare (John Hilander) 
 

Föredragande 
 

Benjamin Sidorov tf. kommundirektör 

Övriga närvarande Anders Svebilius 
Bernt Bergman (frånv.) 
 
Mikael Stjärnfelt (§ 234 18.00 – 
19:25) 
 
David Ståhlman (§ 234 18:00 – 
19:10) 
 

kommunfullmäktiges ordförande 
kommunfullmäktiges 
viceordförande 
Ordförande, byggnadstekniska 
nämnden 
 
Utredare, Ålands Vatten AB 

Paragrafer 
 

 231 - 251 

Underskrifter 
 
 
 
 
 

ordförande 
 
 
 
Jan-Anders Öström 

sekreterare 
 
 
 
Benjamin Sidorov 

Protokolljustering 
Ort och tid 

Eckerö torsdagen den 13.10.2022, kl. 20.00. 

 
 
 
Britt Berthén-Eklund  

 
 
 
Susann Fagerström  

Protokollet framlagt 
tillpåseende. Plats och 
tid 
 
Intygar 

Kommunkansliet i Överby den 14.10.2022 kl. 12.00. 

 
 
Anna Wiksten 

Utdragets riktighet 
bestyrks 

 

Ort och tid 
 

 

Underskrift 
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Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

KS § 231 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET 
 
Kommunstyrelse 11.10.2022 § 231 
 
 

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

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

KS § 232 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID  
 
Kommunstyrelse 11.10.2022 § 232 
 
 

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 Susann Fagerström 
till protokolljusterare.   
 
Protokollet ska vara justerat senast den 13.10.2022 kl. 20.00. 
 

 
BESLUT: 
 
Enligt förslag 
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Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

KS § 233 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
Kommunstyrelse 11.10.2022 § 233 
 
 

FÖRSLAG: 
Föredragningslistan godkänns. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag.  
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Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

KS § 234 PRESENTATION, DET KOMMUNALA VA-SAMARBETET 
 

Kommunstyrelse 11.10.2022 § 234 
 
 

David Ståhlman, utredare vid Ålands Vatten Ab, har begärt att få tillfälle 
att presentera för kommunala förtroendevalda det kommunala VA-
samarbetet. Syftet är att en mer aktiv dialog med kommunens 
beslutsfattare om övergripande och kommunspecifika dricksvatten- 
och avloppsfrågor. David Ståhlman är inbjuden för att presentera det 
kommunala VA-samarbetet den 11.10.2022 klockan 18.00 vid 
kommunstyrelsens sammanträde, tidsåtgång maximalt en timme. 
Ordförande för byggnadstekniska nämnden, Mikael Stjärnfelt, är 
inbjuden att delta under presentationen. 
 
Kommundirektörs förslag: 
 
Kommunstyrelsens med inbjudna antecknar informationen till 
kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag.  
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KS § 235 DELGIVNINGAR 
 
Kommunstyrelse 11.10.2022 § 235 
 
 

- Skatteintäkter september 2022 
- Prognos landskapsandelar 2023 
- SÅUD, förbundsstyrelsens sammanträde 22.09.2022. 49 och 50 § 

(ekonomiskt utfall per den 31.08.2022) 
- Inbjudan till äldrerådsseminarium den 25.10.2022 
- Öjvägarnas väglags bemötande i ärende M22/22813 
- Oasen, diskussionstillfälle 06.10.2022 
- Bolagsstämma och bokslut, Åland Curling AB 

 
Kommundirektörens förslag: 
Antecknas till kännedom. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

KS § 236 TILLSÄTTANDE AV ARBETSGRUPP 
 

Kommunstyrelse 11.10.2022 § 236 
 
Kommunstyrelse 20.09.2022 § 225 
 
 

Enligt budget för 2022 ska kommunstyrelsen tillsätta en arbetsgrupp 
för framtagande av förslag på normer gällande det kommunala vatten- 
och avloppsledningsnätet. Denna arbetsgrupp har inte än tillsatts av 
kommunstyrelsen.  
 
Kommundirektörs förslag: 
 
Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp för framtagande av förslag 
på normer gällande det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en arbetsgrupp för framtagande 
av förslag på normer gällande det kommunala vatten- och 
avloppsledningsnätet. Ordförande och sammankallare är John 
Hilander, som övrig medlem i arbetsbetsgruppen är Sanna Söderlund, 
som sekreterare kallas kommuntekniker Emma Saarela på tjänstens 
vägnar. Arbetsgruppen kan tillkalla sakkunniga enligt behov. 
Arbetsgruppen ska löpande återkoppla till kommunstyrelsen och 
presentera ett förslag till normer per den 31.03.2023. Inledningsvis bör 
arbetsgruppen kartlägga det befintliga ledningsnätet och gällande 
avtal. 
 

 
Kommunstyrelse 11.10.2022 § 236 
   

 
Förvaltningsstadgans 9 kapitel punkt 7, Arbetsgrupper stipulerar 
bland annat följande: 
 
Kommunstyrelsen äger rätt att tillsätta arbetsgrupper bestående av 
förtroendevalda representanter från olika nämnder och 
förvaltningsenheter förutsatt att dessa på förhand lämnat sitt 
medgivande. 
 
Konstateras att Kommuntekniker/byggnadsinspektör Emma Saarela 
inte på förhand getts möjlighet att lämna sitt medgivande som 
sekreterare i arbetsgruppen i enlighet med förvaltningsstadgan. 
Saarela har framfört till kommundirektören att det inte finns möjlighet 
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att disponera arbetstid för kommuntekniker/byggnadsinspektören att 
agera sekreterare i arbetsgruppen för framtagande av förslag på 
normer gällande det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. 
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen tillfrågar en annan sekreterare för arbetsgruppen, 
förslagsvis en förtroendevald i kommunen. Arbetsgruppen har rätt att 
höra sakkunniga tjänstemän under byråarbetstid. Anställda inom 
kommunen ska bistå arbetsgruppen under byråarbetstid med 
nödvändig information så att arbetsgruppen kan utföra sitt uppdrag. 
 
Beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att komplettera arbetsgruppen med Britt 
Berthén-Eklund som medlem i arbetsgruppen. Arbetsgruppen består 
därmed av John Hilander (ordförande och sammankallare), Sanna 
Söderlund (sekreterare) och Britt Berthén-Eklund (medlem). 
Arbetsgruppen har som uppdrag att endast ta fram förslag på normer 
gällande inkoppling till det kommunala vatten- och 
avloppsledningsnätet. Arbetsgruppen har rätt att höra sakkunniga. 
Anställda inom kommunen ska bistå arbetsgruppen med nödvändig 
information så att arbetsgruppen kan utföra sitt uppdrag.  

 
Kartläggning av det befintliga ledningsnätet och gällande avtal ska 
utföras inom förvaltningen. Förvaltningen ska till budgeten för år 2023 
inkomma med förslag på utökade utgifter för uppdraget. 
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Dnr: KANSLI 169/2022 
 

KS § 237 REMISS, NY VÄGTRAFIKLAG 
 

Kommunstyrelse 11.10.2022 § 237 
 
Byggnadstekniska nämnden 10.10.2022 § 90 
 

Ålands landskapsregering har av den 22.6.2022 sänt en begäran om 
yttrande över ny vägtrafiklag, bilaga BTN 10.10.2022, § 90. 
ÅLR har även av den 28.06.2022 sänt en följdfråga till begäran om 
yttrande, bilaga BTN 10.10.2022, § 90. 
Remisshandlingarna finns på www.regeringen.ax under ”Åländsk 
lagstiftning” och ”Remisser”. Landskapsregeringen vill ha kommunens 
utlåtande tillhanda senast den 17 oktober 2022. 
  
Landskapsregeringen föreslår att den åländska vägtrafiklagstiftningen 
revideras i sin helhet. Landskapsregeringen föreslår att en ny 
vägtrafiklag och en ny trafikbrottslag stiftas och att flera andra lagar 
som berör dessa lagar samtidigt ändras.  
Bestämmelser om körkortsförseelser och fordonsförseelser tas in i 
trafikbrottslagen medan trafikförseelser flyttas från trafikbrottslagen till 
vägtrafiklagen. Den som gör sig skyldig till en förseelse ska inte längre 
straffas med ordningsbot. I stället införs bestämmelser om avgift för 
trafikförseelse som påförs vid överträdelse av lagen.  
 
Förslaget innebär en mängd förändringar, bl.a. ändras var gående 
rekommenderas färdas på en GC-väg och reglerna kring användning 
av vinterdäck. 
 
Kommunteknikerns förslag: 
Byggnadstekniska nämnden föreslår inför kommunstyrelsen att 
utlåtande lämnas enligt nedan till Ålands landskapsregering: 
 
Räddningschefen utlåtande enligt följande: 
§ 7 Är ett förtydligande att trafikanter är skyldiga och stanna och 
hjälpa till vid trafikolyckor. Kan förtydligas med ett moment att 
skyldigheten upphör då polis- eller räddningsmyndighet anlänt till 
platsen, om inte tydligt tecken avges från ovan nämnda myndighet. 

 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden besluter att kommunteknikerns förslag 
godkänns.  
____________ 
 

Kommunstyrelse 11.10.2022 § 237 

http://www.regeringen.ax/
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Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen inlämnar utlåtande till Ålands landskapsregering 
enligt beslut § 237 i BTN den 10.10.2022.    
 
 
Beslut: 
Enligt förslag 
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Dnr: KANSLI 231/2022 
 

KS § 238 RIKSDAGSVALET 2023 
 

Kommunstyrelse 11.10.2022 § 238 
 

Justitieministeriet har meddelat kommunen om att riksdagsval förrättas 
söndagen den 02.04.2022. Förhandsröstning ordnas i landet under 
perioden 22 – 28.3.2022 (sju dagar från onsdag till tisdag). 
 
Enligt Vallagen (714/1998) § 9 skall kommunstyrelsen besluta om 
antalet och placeringen av de allmänna förhandsröstningsställena i 
kommunen. Det skall finnas åtminstone ett förhandsröstningsställe i 
varje kommun om inte något annat följer av särskilda skäl. 
 
Kommunen kan ordna förhandsröstningen i sina egna utrymmen eller 
enligt avtal i någon utomstående aktörs utrymmen. Kommunstyrelsen 
svarar för nödvändiga anskaffningar för förhandsröstningen enligt vad 
som föreskrivs om kommunala upphandlingar. Om kommunen ordnar 
förhandsröstningen i någon utomstående aktörs lokaler (till exempel i 
ett köpcentrum eller Åland Posts lokaler) ska den i detta fall själv ingå 
ett avtal om användningen av lokalerna direkt med aktören i fråga.  
 
Kommunstyrelsen ska fatta beslut om de allmänna 
förhandsröstningsställena och röstningsställena på valdagen i god tid 
så att de kan registreras i justitieministeriets valdatasystem senast 
fredagen den 13 januari 2023 före kl. 12. Samma datum ska även 
uppgifterna om röstningsställena på valdagen samt 
centalvalnämndens kontakuppgifter senast registreras i 
valdatasystemets basdatasystem.  

 
Enligt Vallagens § 48 bestäms att förhandsröstningsställena inte får  
vara öppna före kl. 8 eller efter kl. 20 på vardagar. På veckosluten får  
förhandsröstningsstället inte vara öppet före klockan 10 eller efter kl.  
16. Enligt lagen skall valnämnden förordna minst två valförrättare.  
 
Åland post har inkommit med information om möjligheten att teckna 
avtal avseende förhandsröstning på utvalda postkontor. Dessa 
postkontor är: 
 
-  Postkontoret i Kumlinge 
-  Postkontoret på Kökar 
-  Postkontoret i Mariehamn 
-  Postkontoret i Sviby 
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På de fyra postkontor där Åland Post erbjuder förhandsröstning 
kommer Åland Post att använda rösträttsdatasystemet. Åland Post 
önskar att så många kommuner som möjligt använder 
rösträttsdatasystemet. För att få tillgång till rösträttsdatasystemet 
behöver kommunen avtala om användning av rösträttsdatasystemet 
med Justitiedepartementet.  
 
Postkontoren kommer att ha följande öppettider under 
förhandsröstningsperioden: 
- Kumlinge, Kökar, Mariehamn och Sviby: normala öppettider under 
vardagar (dvs. 22, 23, 24, 27 och 28 mars) 
- Kumlinge och Kökar: två timmar lördagen den 25 mars 
- Mariehamn: tre timmar lördagen den 25 mars 
- Sviby: stängt lördagen den 25 mars. 
 
Förhandsröstning kommer inte att erbjudas på något av postkontoren 
söndagen den 26 mars. Ålands post har inkommit med ett utkast på 
kostnadsförslag för att anlita dem som förhandsröstningsställe.  
 
Särskilda förhandsröstningsställen  
 
Särskilda förhandsröstningsställen är de sjukhus, verksamhetsenheter 
inom socialvården som lämnar vård dygnet runt och andra 
verksamhetsenheter inom socialvården som anges i beslut av 
kommunstyrelsen samt straffanstalter. I anstalter får rösta enbart de 
som vårdas eller har intagits där. En valbestyrelse som utsetts av 
kommunstyrelsen kommer till varje anstalt och förrättar röstningen 
minst på en  
och högst på två dagar som infaller under förhandsröstningsperioden. 
 
  
Kommundirektören förslag:  
 
Kommunstyrelsen besluter att inte anta Ålands post erbjudande om 
förhandsröstningsställe. Eckerö kommun inrättar ett 
förhandsröstningsställe enligt nedan avseende riksdagsvalet 2022: 
  
Förhandsröstningsställets namn: 
 
Kommunkansliet i Eckerö Besöksadress: Södra Överbyvägen 8 
Postanstalt: 22270 Eckerö Telefon: 018-32930 E-post: 
info@eckero.ax 
 
Öppethållningsdagar och -tider:  
 
Onsdag – fredag, 22.03.2023 - 24.03.2023 kl. 09.00 -15.00  

mailto:info@eckero.ax
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Lördag, 25.03.2023 kl. 13.00 - 15.00  
Måndag – tisdag 27.03. – 28.03.2022 kl. 09.00 -15.00 
 
Kommunstyrelsen beslutar att röstning på valdagen söndagen den  
02.04.2023 ska ske på skolan i Eckerö.  
 
Besöksadress: Käringsundsvägen 16 Postanstalt:  
22270 Eckerö Telefon: 018-32930 E-post: info@eckero.ax 
 
Kommunstyrelsen beslutar om särskilt förhandsröstningsställe och  
öppethållningstider enligt nedan. 
 
Förhandsröstningsställets namn: Solgården  
Besöksadress: Nyckelpigsgränd 21 Postanstalt: 22270 Eckerö 
Telefon: 018-32930 E-post: info@eckero.ax 
  
Öppethållningstider:  
Söndag, 26.03.2023 kl. 13.00 – 15.00 
  
Kommunstyrelsen beslutar att sända Justitieministeriets brev till 
valnämndens kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag.  

  

mailto:info@eckero.ax
mailto:info@eckero.ax
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Dnr: KANSLI 232/2022 
 

KS § 239 ANDELAR, OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER K.F. 
 

Kommunstyrelse 11.10.2022 § 240 
 
 

Den 19.09.2022 meddelade förbundsdirektör vid Oasen boende- och 
vårdcenter kf. att medlemskommunerna har rätt att lösa in 
Hammarlands sju andelar i Oasen kf. Enligt Oasens 
förbundsstyrelsebeslut FST 102 §/14.9.2022 skall 
medlemskommunernas beslut om att lösa in Hammarlands andelar 
vara Oasen tillhanda inom oktober 2022. 
 
Priset för en andel är 16 340,56 euro enligt formeln grundkapitalet om 
1 094 817,62/67 ägarandelar. Eckerö kommun äger idag fyra 
andelsplatser i Oasen kf, varav en plats nyttjas av Eckerö kommun. 
 
Kommundirektörens förslag:  
 
Kommunstyrelsen meddelar Oasen kf. att Eckerö kommun inte för 
tillfället har intresse av att lösa in en eller flera av Hammarlands 
andelar.  
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag.  
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Dnr: KANSLI 237/2022 
 

KS § 240 BUDGET 2023, OASEN K.F. 
 
Kommunstyrelse 11.10.2022 § 241 
 

Oasen boende- och vårdcenter k.f. (Oasen) har 21.9.2022 inkommit  
med ett förslag till budget för 2023 och ekonomiplan för 2024 – 2025. 
Ett eventuellt utlåtande ska vara inlämnat senast 12.10.2022. 
 
Nettoverksamhetskostnaderna budgeteras totalt till 5 448 445 euro 
vilket är en ökning med ca 5,4 procent och personalkostnader ökar 
med 4 procent i jämförelse med bokslut 2021. Antalet personal i  
heltidstjänster ökar från 73,35 i budget 2022 till 75,21 i budget 2023. 
 
Grundavgiften beräknas minska från 1185 euro/plats/månad till 1069 
euro/plats/månad. Vårddygnskostnaden för institution beräknas öka 
från 190,42 € (budget 2022) till 245,12 € (beräknad avgift år 2023). 
Detta är en beräknad ökning på 54,70€ dygn. Debiteringen av 
driftsavgiften sker under verksamhetsåret utgående från budgeten 
enligt en uppskattning av nyttjandegrad månaden innan, medan 
slutregleringen sker först efter räkenskapsårets slut. Det betyder att 
återbetalningar eller tilläggsdebiteringar förekommer. 
 
I och med att Hammarlands kommun begärt utträde ur 
kommunförbundet kommer eventuella förändringar i ägarstrukturen att 
medföra ändringar både i grundavtalet och på finansieringen per andel. 
För ekonomiplanen 2024–2025 har en 1,5% kostnadsutökning 
beaktats. 
 
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen förordar det liggandet förslaget Oasens budget för  
2023 och ekonomiplan för 2024-2025. 
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag. Paragrafen justeras omedelbart. 
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Dnr: KANSLI 238/2022 
 
KS § 241 OASEN K.F. FÖRBUNDSFULLMÄKTIGEMÖTE 14.10.2022 
 
Kommunstyrelse 11.10.2022 § 241 
 

Oasen k.f. har den 21.09.2022 kallat till förbundsfullmäktigemöte den 
14.10.2022. På mötet ska tilläggsbudget 2022 behandlas. 
Kommunens representant vid sammanträdet är Jan-Anders Öström 
och Susann Fagerström som ersättare. 
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen beslutar om direktiv för kommunens representant 
vid sammanträdet. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att Eckerö kommun förordar 
tilläggsbudgeten. Paragrafen justeras omedelbart.  
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Dnr: KANSLI 225/2022 
 

KS § 242 BUDGET, ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND K.F. 
 

Kommunstyrelse 11.10.2022 § 242 
 
 

Bakgrund 
 
Ålands kommunförbund (ÅKF) har i enlighet med 26 § Ålands 
kommunförbunds grundavtal gett Eckerö kommun möjlighet att 
framlägga förslag till utvecklande av kommunförbundets verksamhet. 
Förslagen bör vara Ålands kommunförbund tillhanda inom oktober 
månad 2022 för att beaktas. 
 
Utlåtande 
 
År 2023 har ÅKF bland annat som målsättning att stärka och utveckla 
det offentliga Ålands digitala kompetens. Detta bedöms vara viktigt från 
Eckerö kommuns perspektiv. En samverkan angående digitala tjänster 
och säkerhet (så som dataskydd) inom den offentliga sektorn på Åland 
bör prioriteras. Arbete för att åtgärda den digitaliseringsskuld som 
åligger delar av den offentliga sektorn på Åland behöver göras både 
lokalt inom myndigheter, men även på ett övergripande plan, där ÅKF 
gärna får vara en aktör som driver övergripande digital utveckling i 
samarbete med medlemskommunerna. 
 
Den kommunala finansieringsprincipen återfinns i den europeiska 
stadgan om lokal självstyrelse (1992) och är enligt internationella 
fördrag en bindande princip för de ekonomiska relationerna mellan 
landskapet och kommunerna. Principen innebär att landskapet är 
skyldiga att ersätta kommunerna ekonomiskt när kommunerna påförs 
nya eller utökade uppgifter, likaså ska det vara kostnadsneutralt när 
landskapet tar bort ansvar eller uppgifter. (ÅKF, 26.08.2022) 
 
Eckerö kommun bedömer att det är av yttersta vikt att ÅKF tillsammans 
med medlemskommunerna bevakar hur den kommunala 
finansieringsprincipen efterföljs och utvecklas på Åland. Landskapet 
bör inte påföra åtaganden eller höja ambitionsnivån i kommunal 
verksamhet utan full finansiering. Det ska finnas kostnadsneutralitet 
även när landskapet tar bort ansvaret för vissa uppgifter från 
kommunerna. 
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Ekonomiska konsekvenser för Eckerö kommun 
 
Den totala budgeten för ÅKF 2023 beräknas vara 237 500 € (inkluderat 
kursintäkter). Totalt minskar budgeten för ÅKF från 240 650 år 2022 till 
232 500 år 2023, vilket är 8150 €, eller cirka 3,4%.  
 
Eckerö kommun beräknas enligt budgetförslaget betala 13 066,12€ till 
ÅKF i kommunalandelar år 2023. Den totala summan för Eckerös del 
år 2022 beräknas vara 10 314,70 €. Utfallet år 2021 var 9309,86 €.  
 
Detta innebär en uppskattad kostnadsökning för Eckerös 
kommunandel till ÅKF år 2023 med cirka 2000 – 3000€ i förhållande 
till det beräknade utfallet år 2022 och cirka 3000 – 4000€ i jämförelse 
med utfallet 2021. 
 
Kommundirektörens förslag:  
 
Kommunstyrelsens antecknar de ekonomiska konsekvenserna till 
kännedom. Kommunstyrelsen beslutar att skicka ovanstående 
utlåtandet till Ålands kommunförbund. 
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag. Paragrafen justeras omedelbart. 
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Dnr: KANSLI 237/2022 
 

KS § 243 KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST K.F. BUDGET 2023 
 

Kommunstyrelse 11.10.2022 § 243 
 

 
Bakgrund 
 
Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) har den 21.09.2022 inkommit 
med ett förslag till budget för 2023 och ekonomiplan för 2024-2025. 
Ett eventuellt utlåtande ska vara inlämnat senast 14.10.2022.  

 
Förbundsstyrelsen har fastslagit en budgetram för 2023 om 
33 357 000 € i verksamhetskostnader. Budgeten för år 2022 är 
31 306 000 €. Utfallet för år 2021 var 30 691 000 €. Enligt KST är 
grunden för kostnadsutvecklingen bland annat totalt 8 nya 
boendeplatser inom specialomsorgen, indragna PAF-bidrag för 
fixtjänst, köp av fixtjänst lokaler, arvoden för närståendevård, ökat 
antal servicetagare för färdtjänst och ökade personalkostnader.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
 
Eckerö kommuns andel i budget 2023 uppskattas vara 808 974 euro 
(jämfört med 729 431,83 € euro i bokslutet 2021 och 759 927€ i 
budget 2022). Detta innebär en uppskattad ökad kostnadsandel för 
Eckerö kommun med 49 047 €, eller 6,1% ökning av 
kostnadsandelen om uppskattad andel 2022 jämförs med uppskattad 
andel i budgetförslaget 2023. 
 
Utlåtande 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att budgetuppföljningen inom KST i viss 
mån har utvecklats och att budgetförfarandet förbättras till år 2023 i 
förhållande till tidigare år. Kommunstyrelsen understryker dock den 
relativt korta framförhållningen för budgetseminariet år 2023 och 
önskar en bättre framförhållning inför budgetseminariet för budget år 
2024.  
 
Bör noteras att förbundsstyrelsens beslut om tidtabell för budget 2023 
som fastslogs den 05.04.2022 (§ 65) inte har efterföljts. Bör noteras att 
bland annat datum för budgetseminarium som bestämts den 
05.04.2022 (26.08.2022) inte efterföljts och föreslag till nytt datum 
(30.09.2022) skedde endast med tio dagars framförhållning 
(förbundsstyrelsens sammanträde 20.09.2022 § 161). 
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Eckerö kommun önskar understryka vikten med att invånarna i Eckerö 
och andra landsbygdskommuner får förutsättningar att erhålla en 
socialvård av god kvalitet. KST bör budgetera för att organisationen 
ska kunna upprätthålla lagstadgade krav oavsett var klienten befinner 
sig på Åland.  

 
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen antecknar de ekonomiska konsekvenserna till 
kännedom. Kommunstyrelsen omfattar förbundsstyrelsens förslag. 
Kommunstyrelsen beslutar om att skicka ovanstående utlåtandet till 
Kommunernas socialtjänst k.f. 

 
BESLUT: 
 
Enligt förslag med tillägg att KST bör skapa incitament för att rekrytera 
behörig och tillräckligt med socialvårdspersonal så att KST ska kunna 
tillgodose socialvård av god kvalitet. KST bör även säkerställa att 
fastighetsvården ska ha en ansvarig anställd på KST. 
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KS § 244 UTLÅTANDEBEGÄRAN ANGÅENDE ARBETAD ÖVERTID 
 
Kommunstyrelse 11.10.2022 § 245 
 
Kommunstyrelse 24.05.2022 § 132 
 

Hammarlands kommun har inkommit med bifogat utlåtandebegäran 
angående äldreomsorgs- och barnomsorgsledarens övertid. 
 
Eckerö kommun konstaterar att övertid inte kan ha uppstått hos Eckerö 
då kommunen inte erhållit den arbetsinsatsen på 50 % som avtals i 
samarbetsavtalet. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar avge utlåtande till Hammarlands kommun 
enligt ovanstående. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen anser att utgångspunkten är att arbetstagaren ska 
ha rätt till sin ersättning för arbetet som är gjort men att det inte är 
motiverat varför Eckerö kommun ska betala för övertiden då 
kommunen under år 2021 inte har fått den arbetsinsats, d.v.s. 50 % av 
heltid, som var avtalat. I själva verket fick Eckerö kommun 52 timmar 
mindre år 2021 än vad Eckerö kommun borde ha fått. 
 

 
Kommunstyrelse 11.10.2022 § 244 
 

 
Kommundirektör för Hammarlands kommun har den 10.06.2022 
inkommit med e-post med information att uträkningen som gjorts i 
Eckerö kommun och som det har beslutats om den 24.05.2022 i 
kommunstyrelsen inte stämmer överens med de uträkningar som har 
gjorts i Hammarlands kommun. Kort summerat har Eckerö kommun 
inte tagit hänsyn till den rabatt Eckerö kommun fått i samband med 
bokslutet 2021 enligt Hammarlands kommun.  
 
Konstateras att barn- och äldreomsorgsledaren år 2021 arbetade cirka 
40,94% i Eckerö kommun och 59,06% i Hammarlands kommun. Dvs. 
inte 50/50 % som var utgångspunkten i avtalet. Den tid Hammarlands 
kommun fakturerat för år 2021 har korrigerats enligt 40,94/59,06 % 
fördelning i efterhand, vilket även i viss mån nämns i Eckerö kommuns 
verksamhetsberättelse för år 2021 (s. 54). Detta resulterar även i att 
övertiden inte kan räknas utifrån en 50/50 fördelning för år 2021. Enligt 
uträkning av Hammarlands kommun är Eckerös andel av övertid 
135,458 timmar medan Hammarlands andel är 256,492 timmar utefter 
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en 40,04 / 59,06% fördelning år 2021 och en 50/50% fördelning år 
2022. Möjligheten att korrigera fördelningen i efterhand stipuleras i 
avtal för samarbete mellan kommunerna Eckerö och Hammarland 
angående tjänsten äldreomsorgs- och barnomsorgsledare punkt 4.  

 
Kostnaderna för att betala ut timarvodet för Eckerös del uppskattas 
vara cirka 3368,53 € samt sociala avgifter på uppskattningsvis 20%. 
Dvs. en totalkostnad som är cirka. 4042,23 €. 
 
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen meddelar Hammarlands kommun att 
kommunstyrelsen anser att utgångspunkten är att anställda ska ha rätt 
till den ersättning för det arbete som är gjort. Eckerö kommun är 
beredda att ersätta de övertidstimmar som barn- och 
äldreomsorgsledaren tjänstgjort i Eckerö kommun. Bör noteras att 
beslutet om barn- och äldreomsorgsledaren anställning (Se bilaga 
Hammarlands kommunstyrelses anställningsbeslut från år 2021, § 75) 
bland annat stipulerar att tjänsteuppgifterna ska skötas inom fastställd 
arbetstid och lön för övertid eller mertidsarbete erläggs inte.  
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag. 
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KS § 245 ARBETSBESKRIVNING, ANSVARIG NÄRVÅRDARE 
 
Kommunstyrelse 11.10.2022 § 245 
 
 

 
I Eckerö kommuns budget för år 2022 (s. 39) stipuleras det att tjänsten 
som hemserviceledare samt befattningen som närvårdare med 
administrativa uppgifter ändras till en befattning vid namn ansvarig 
närvårdare. Tjänsten som ansvarig närvårdare har inte en 
arbetsbeskrivning fastställd. 
 
Kommundirektörens förslag 
 
Arbetsbeskrivningen fastställs enligt bilaga.  

 
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag 

 
 

 
 

  



 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
11.10.2022 
 

Sida 
24 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till 
påseende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

KS § 246 OMORGANISERINGAR INOM ÄLDREOMSORGEN 
 
Kommunstyrelse 11.10.2022 § 246 
 
Kommunstyrelse 24.05.2022 § 140 
 
 

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

 
Kommunstyrelse 11.10.2022 § 246 
 
 

Raine Katajmäki tjänstgör inte mera i Eckerö kommun. Raine behöver 
ersättas som kommunens representant i samarbetsförhandlingar i 
samband med omstrukturering av äldreomsorgen.  
 
Enligt Lag om samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare i 
kommuner och välfärdsområden 6 § ska arbetsgivaren, innan 
samarbetsförfarandet inleds, lämna berörd arbetstagare samt deras 
företrädare de uppgifter som behövs för behandling av ett ärende vid 
samarbetsförfarande så att de i tillräcklig utsträckning kan göra sig 
förtrogna med och förbereda sig för det ärende som skall behandlas. 
  
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Tf. kommundirektör Benjamin Sidorov ersätter Raine Katajamäki som 
kommunens representant i samarbetsförhandlingarna.  
 
Samarbetsförhandlingarna ska ske i enlighet med Lag om samarbete 
mellan arbetsgivare och arbetstagare i kommuner och 
välfärdsområden ffs 2007/449 beaktandes de undantag som 
stipuleras i AKTA på Åland. 

 
Kommunstyrelsen bör diskutera nödvändig information som kan 
delges inför samarbetsförhandlingarna enligt Lag om samarbete 
mellan arbetsgivare och arbetstagare i kommuner och 
välfärdsområden ffs 2007/449 6 §. Syftet är att alla parter ska ha 
möjlighet att förbereda sig inför samarbetsförhandlingarna och tydlig 
information finns tillgänglig om alternativ till att tjänsten som 
hemserviceledare ombildas.  

 
BESLUT: 

 
Enligt förslag. 
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Dnr: KANSLI 248/2022 
 

KS § 247 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, BOSTADS AB FINBO 

I ECKERÖ 
 
Kommunstyrelse 11.10.2022 § 247 
 

Landskapsregeringen inbegär den 05.10.2022 Eckerö kommuns 
utlåtande över Bostads Ab Finbos ansökan om rätt att förvärva och 
besitta fast egendom. 
 
Fastigheten anhållan avser är ett 8528 m2 stort markområde, 
underlydande fastighet 43-406-6-33 Fastighet Slanten med RNr 6:33 i 
Storby, Eckerö. 
 
Bolaget har sin hemort på Åland. Tre av fyra styrelsemedlemmar i 
bolagets styrelse har hembygdsrätt.  
 
Av utredningen framgår en del felaktigheter vad beträffar: 
- Bolagsordningen för Bostads Ab Finbo i Eckerö 
- Ansökan om jordförvärvstillstånd i landskapet Åland 
 
I bolagsordningen för Bostads Ab Finbo i Eckerö framkommer det att 
bolaget har 10 lägenheter samt en lokal för barndaghem. I 
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas register finns det 6 
registrerade lägenheter samt en lokal. 
 
I ansökan om jordförvärvstillstånd i landskapet Åland framgår att det 
inte ska ingå andelar i samfällda. I fastighetsregisterutdraget ingår 
både samfällda vattenområden och samfällda jordområden. Det 
nämns inte i köpebrevet att de samfällda områdena inte ska ingå.  
 

 
Lagrum: 
 
Landskapsregeringen beviljar jordförvärvstillstånd för juridiska 
personer i enlighet med vad som föreskrivs i 13 § landskapslagen om 
jordförvärv värvsrätt och jordförvärvstillstånd. 
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen önskar uppmärksamma Ålands Landskapsregering 
om de felaktigheter som förekommer i ansökan om jordförvärv hos 
Bostads AB Finbo i Eckerö. För övrigt ser kommunstyrelsen inte hinder 
till beviljande för jordförvärvstillstånd.  
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BESLUT: 
 
Enligt förslag.  
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KS § 248 ARBETSBESKRIVNING VÅRDBITRÄDE, ECKERÖ KOMMUN 
 

Kommunstyrelse 11.10.2022 § 248 
 

Tf. Omvårdnadsledare (nu Tf. barn- och äldreomsorgsledare) har 
inkommit med förslag på arbetsbeskrivning för vårdbiträde i 
arbetsavtalsförhållande i Eckerö kommun. Förslag på 
arbetsbeskrivning enligt bilaga.  
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen godkänner förslag på arbetsbeskrivningen enligt 
bilaga. 
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag. Paragrafen justeras omedelbart. 
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KS § 249 INRÄTTANDE AV TJÄNST, VÅRDBITRÄDE 
 

Kommunstyrelse 11.10.2022 § 249 
 

Tf. Omvårdnadsledare (nu Tf. barn- och äldreomsorgsledare) har 
inkommit med önskemål om att inrätta en tjänst som vårdbiträde i 
arbetsavtalsförhållande i Eckerö kommun. 
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen antecknar information till kännedom och uppmanar 
Tf. barn- och äldreomsorgsledaren att införa tjänsten som förslag i 
budget för år 2023.   
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till barn- och 
äldreomsorgsledaren för att utreda behovet av antalet arbetstagare i 
arbetsavtalsförhållandet. Kommunstyrelsen emotser förslag i samband 
med behandlingen av budget 2023. Paragrafen justeras omedelbart. 
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KS § 250 REKRYTERING AV BYGGNADSINSPEKTÖR/TEKNIKER 

 
Kommunstyrelse 11.10.2022 § 250 
 
Kommunstyrelse 03.05.2022 § 108 
 

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

 
BESLUT: 
 
Enligt förslag. Paragrafen justerades omedelbart. 
 
 

Kommunstyrelse 11.10.2022 § 250 
 

 
Enligt bilaga föreslår rekryteringsgruppen utifrån en 
helhetsbedömning att Jessica Nylund erbjuds tjänsten som 
byggnadsinspektör/tekniker, i andra hand föreslås John-Erik 
Gustafsson. Jessica Nylund har tisdagen den 11.10.2022 meddelat 
kommunkansliet att hon inte längre är tillgänglig för tjänsten. 
 
Kommundirektörens förslag: 
  
Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda John-Erik Gustafsson tjänsten 
som byggnadsinspektör/tekniker. Tjänsten kan enligt 
överenskommelse påbörjas i november 2022. Helhetslön 3884,82 € 
för tjänstgöring på heltid i enlighet med tjänste- och 
arbetskollektivavtalet för kommunsektorns tekniska personal TS, 
punkt 50101011.  
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag. 
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Dnr: KANSLI 252/2022 
 
KS § 251 DATASKYDDSOMBUD, FÖRFRÅGAN AV ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND 

 
Kommunstyrelse 11.10.2022 § 251 
 
 
Kommunstyrelse 20.09.2022 § 223 
 

 
Ålands kommunförbund har den 07.09.2022 inkommit med en 
förfrågan om Eckerö kommun är intresserade av att erhålla 
dataskyddsombud av Advokatbyrå Carlsson Wingert Ab. Eckerö 
kommun har för tillfället inget dataskyddsombud. Dataskyddsombud är 
ett lagstadgat krav på Åland och grundar sig i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för 
fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och 
om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 
95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), mera känt som GDPR.  
 
Enlig bilaga är kostnaden för Eckerös del vara 4571 € per år. Därtill 
tillkommer 210 € (exkl. moms/timme) för separata förfrågningar.   
 
Kommundirektörs förslag: 
Kommunstyrelsen ställer sig positivt till förfrågan och motser ett 
avtalsförslag. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 

  
 
Kommunstyrelse 10.11.2022 § 251 
 

Ålands kommunförbund har den 06.10.2022 inkommit med ett 
samordnat förslag på en lösning för dataskyddsombud i enlighet med 
artikel 37 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679). 
Kommunerna uppmanas anteckna individuella uppdragsavtal med 
Advokatbyrå Carlsson Wingert Ab. Utkast på avtal enligt bilaga.  
 
Eckerö kommuns andel av kostnaderna per år är 2306 € (arbeten som 
inte omfattas av den månatliga grundavgiften enligt 
uppdragsbeskrivningen debiteras separat, i enlighet med 
överenskommelse mellan parterna. Arvodet uppgår till 210,00 
euro/timme exklusive mervärdesskatt. Akuta åtgärder utanför normal 
arbetstid innebär ökat timarvode från 20 – 100 % enligt bilaga.) 
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KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG 
 
Eckerö kommun meddelar Ålands kommunförbund att Eckerö kommun 
omfattar förslaget och befullmäktigar kommundirektören att 
underteckna Eckerö kommuns uppdragsavtal med advokatbyrå 
Carlsson Wingert Ab förutsatt att resterande intressenter meddelat 
Ålands kommunförbund att de omfattar förslaget.  
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag 
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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: § 231 – 237, § 239 – 249, § 251  
 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett 
skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över 
beslutet. 
 
Paragrafer: § 238, § 250 
 

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: § 238, § 250 
 
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 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. 
 

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 landskapsregering 
Pb 1060 
AX-22111 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 
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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. 
 

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 
 

 
 


