
 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSE 

SAMMANTRÄDESKALLELSE 

 
Sammanträdestid 
 

Tisdagen  08.11.2022 kl. 18:00–  
 

Sammanträdesplats Kommunkansliet 
 
 

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

KS § 289 Kallelse och beslutförhet 

KS § 290 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

KS § 291 Val av protokolljusterare, tid 

KS § 292 Delgivningar 

KS § 293  Budget 2023 och ekonomiplan 2024 - 2025 

KS § 294 Kommunal Inkomstskatt 2023 

KS § 295 Kommunal fastighetsskatt 2023 

KS § 296 Hundskatt för skatteåret 2022 

KS § 297 Kommunala arvoden 2023 

KS § 298 Budget 2022, anslag för personalfrämjande åtgärder 

KS § 299 Öppethållningstider, kommunkansliet 

KS § 300 Väntetider inom äldreomsorgen 

KS § 301 Kriterier, boende på Solgården och Ekergården 

KS § 302 Kriterier kommunens hemtjänst 

KS § 303  Förbundsfullmäktigemöte för södra Ålands 
 utbildningsdistrikt, direktiv till ombud 

KS § 304 Utlåtande, ansökan om jordförvärv, Mellqvist R 

KS § 305 Utökad företagshälsovård år 2023 

KS § 306 Tilläggsanslag, investeringsprojekt kv3 skagvägen 

KS § 307 Energibesparande åtgärder i kommunen 

KS § 308 Presentation gällande den kommande 
 vattenförsörjningen, Ålands vatten Ab 

KS § 309 Arbetsgrupp för högstadieskola på Västra Åland 

KS § 310 Utlåtande gällande trafikförsörjningsprogram 2023-2026 

 

 
 

Eckerö 04.11.2022  
 
 
 
Jan-Anders Öström 
Kommunstyrelsens ordförande 
 



 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSE 

SAMMANTRÄDESKALLELSE 

 
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 11.11.2022 på kom-
munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens 
hemsida www.eckero.ax. 
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 Sammanträdesdatum 
08.11.2022 

Nr. 
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Plats och tid 
 

Kommunkansliet tisdagen  08.11.2022 kl. 18:05- 22:05 

Beslutande Jan-Anders Öström 
Sven-Eric Carlsson 
Britt Berthén-Eklund 
Susann Fagerström  
John Hilander (frånv.) 
Sanna Söderlund 

ordförande 
viceordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
(ersättare) 
 

Föredragande 
 

Benjamin Sidorov tf. kommundirektör 

Övriga närvarande Anders Svebilius 
Bernt Bergman (frånv.) 
 
 
Maarit Grönlund § 289 - 299 

kommunfullmäktiges ordförande 
kommunfullmäktiges viceordfö-
rande 
Ekonom 

Paragrafer 
 

 289 - 310 

Underskrifter 
 
 
 
 
 

ordförande 
 
 
 
Jan-Anders Öström 

sekreterare 
 
 
 
Benjamin Sidorov 

Protokolljustering 
Ort och tid 

Eckerö torsdagen den 10.11.2022, kl. 20.00. 

 
 
 
Susann Fagerström  

 
 
 
Britt Berthén-Eklund 
 

Protokollet framlagt till-
påseende. Plats och tid 
 
Intygar 

Kommunkansliet i Överby den 11.11.2022 kl. 12.00. 

 
 
Anna Wiksten 

Utdragets riktighet be-
styrks 

 

Ort och tid 
 

 

Underskrift 
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Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

KS § 289 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET 
 
Kommunstyrelse 08.11.2022 § 289 
 
 

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

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

KS § 290 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
Kommunstyrelse 08.11.2022 § 290 
 
 
 

FÖRSLAG: 
 

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

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

KS § 291 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID  
 
Kommunstyrelse 08.11.2022 § 291 
 
 
 

FÖRSLAG: 
Föregående mötesprotokoll konstateras justerat och utlagt i den tid 
som anges i protokollet. 

                                                                            
Protokolljusteringen görs i enlighet med KS § 101/22.3.2016 med 
elektroniska medel och ska vara genomförd senast vid en viss tid-
punkt, som beslutas vid sammanträdet. 
 
Kommunstyrelsen utser Susann Fagerström och Britt Berthén-Eklund 
till protokolljusterare. 
 
Protokollet ska vara justerat senast den 10.11.2022 kl. 20.00. 

 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Kommunkansliet i Eckerö 
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KS § 292 DELGIVNINGAR 
 

Kommunstyrelse 08.11.2022 § 292 
 

- Lagförslag om kompensation för minskad samfundsskatt till kom-
munerna 

- Skatteinkomster, oktober 2022 
- Lagförslag om landskapsfinansiering av medborgarinstitut 
- KST, Prioriteringsbegäran, arbetsprocessbeskrivning 
- Hammarlands kommun beslut KST § 261, 01.11.2022 om betal-

ning av övertid 
- Oasen förbundsfullmäktigemöte 4/2022 den 28.11.2022 

 
BESLUT: 
 
Delgivningarna antecknas till kännedom. 
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KS § 293  BUDGET 2023 OCH EKONOMIPLAN 2024 - 2025 
 

Kommunstyrelse 08.11.2022 § 293 
 
Kommunstyrelse 02.11.2022 § 288 
 

Kommunstyrelsen behandlar budget 2023 och ekonomiplan 2024 – 
2025 för Eckerö kommun.  
 
Bilagor: 
 
- Budgetuppföljning, september 2022 
- Förslaget till budget 2023 och ekonomiplan 2024-2025 
- Tidsplan till budgetseminarium onsdagen den 02.11.2022 
 
Ekonomichef Maarit Grönlund samt verksamhetscheferna är närva-
rande under ärendets behandling. 
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsens diskuterar arbetsbudgeten med tillkommande till-
lägg/förändringar. 
 
Beslut: 
 
Kommunstyrelsen behandlar budget 2023 och ekonomiplan 2024 – 
2025 för Eckerö kommun.  
 
Bilagor: 
 
- Budgetuppföljning, september 2022 
- Förslaget till budget 2023 och ekonomiplan 2024-2025 
- Tidsplan till budgetseminarium onsdagen den 02.11.2022 
 
Ekonomichef Maarit Grönlund samt verksamhetscheferna är närva-
rande under ärendets behandling. 
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsens diskuterar arbetsbudgeten med tillkommande till-
lägg/förändringar. 
 
Beslut: 
 
Barnomsorg: 
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Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
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Följande korrigeringar sker i budgetboken för år 2023: 
 
På sida 60 specificeras att speciallärarens arbetsomfattning behöver 
utökas under år 2023 till minst 12 timmar. 
 
På sida 60 läggs till följande i verksamhetsplan för år 2024 – 2025: 
 
- Ett pedagogiskt kök inom barnomsorgen ska tillgodoses. 
 
Utöver detta sker mindre språkmässiga förändringar.  
 
Kommunstyrelsen beslutar även att: 
 
-  Tillgodoseendet av språkstöd inom barnomsorgen ska följas upp 
 av kommunstyrelsen. 
 
- Verkställandet av utökade speciallärarresurser inom barnomsor-

gen år 2023 behöver ses över.   
 

- Kvaliteten vad beträffar maten inom barnomsorgen behöver utvär-
deras.  
 

- Under verksamhetsåret 2023 ska barnsomsorgen utvärdera om 
förändringarna i samband med Landskapslag (2020:32) om barn-
omsorg och grundskola kräver utökade personalresurser. 

 
 
Byggnadstekniska förvaltningen 
 
Följande korrigeringar sker i budgetboken för år 2023: 
 
- På sida 82 förtydligas att tjänsten som byggnadsinspektör/tekniker 

budgeteras som 80 %.  
 

- Till verksamhetsmål år 2023 (sida 84) tilläggs:  
Sommarvikariat för servicemän under tre månader 
 

- I verksamhetsmål för år 2023 (sida 89) kompletteras texten med: 
 
Satsa på energieffektiviseringar: urfasa oljeuppvärmningen i sko-
lan och daghemmet. Se investeringsdelen. 
 

Utöver detta sker mindre språkmässiga förändringar. 
 

 
Kommunstyrelsen beslutar även att: 
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- Kommunstyrelsen uppmanar byggnadstekniska nämnden att se 

över tiderna för när gatubelysningen ska vara nedsläckt.   
 
- Kommunstyrelsen påminner Eckerö Cruisingklubb (ECC) om be-

slut KS § 174, 28.06.2022. ECC uppmanas att i samråd med bygg-
nadstekniska kansliet snarast inkomma med uppdaterade digitala 
ritningar för en handikappanpassad toalett och två vanliga toaletter 
(totalt tre toaletter). ECC ska även inkomma med en beräkning på 
uppskattade materialkostnader. Informationen ska vara kommun-
kansliet tillhanda senast fredagen den 18.11.2022. Orsaken till 
uppmaningen är att ECC inte inkommit med informationen som be-
gärts enligt KS § 174, 28.06.2022. Ärendet tangerar ECC:s ansökt 
om att materialet för toalettbyggnad ska ersättas av kommunen. 
Kommunstyrelsen ställer sig positivt till initiativet.   

 
 
Undervisningsförvaltning 
 
Följande korrigeringar sker i budgetboken för år 2023: 
 
- Grundskolans verksamhetsplan korrigeras (sida 79. för år 2024-

2025 samt verksamhetsmålen för 2023 byter plats) så att verksam-
hetsmålen kommer innan verksamhetsplanen i turordningen.  

- Redskapsbod till skolgården läggs till i verksamhetsmålen för år 
2023 (s. 79) 

 
Kommunstyrelsen beslutar även att: 
 
- Möjligheten att bygga en redskapsbod vid skolan bereds inför kom-

munstyrelsens innan  kommunstyrelsen gjort beslut om budgeten 
för år 2023. Det som främst behöver utredas är kostnader och om 
redskapsboden ska budgeteras inom byggnadstekniska nämn-
dens budget, utbildning- och fritidsnämndens budget eller inom 
kommunens investeringsbudget för år 2023. 

 
- Möjligheten att tillgodose övervakningskameror vid skolan ska ut-

redas. Detta för att förebygga förstörelse av skolans egendom och 
förebyggande av att personer rör sig på skolfastighetens tak. 

 
Mötet ajourneras 12:15 – 13:15  
 
Centralförvaltningen 
 
Följande korrigeringar sker i budgetboken för år 2023: 
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- Verksamhetsmål för år 2023 flyttas från kommunfullmäktige (sida 

15) till kommunstyrelsens verksamhetsmål år 2023 (sida 17). 
 

- Cityläkarna som nämns på sidan 24 korrigeras till Citykäkarna Ma-
riehamn ab. 
 

 Utöver detta sker mindre språkmässiga förändringar. 
 
 

 Kommunstyrelsen beslutar även att: 
 

 
- Frågan om utökad företagshälsovård ska behandlas på kommun-

styrelsens sammanträde den 08.11.2022. 
 

- Frågan om utökad friskvård ska behandlas som ett separat ärende 
i kommunstyrelsen innan kommunstyrelsens behandling av budget 
2023 är avklarad för kommunstyrelsens del. 
 

 
Mötet ajourneras 15:00 – 15:15 
 
 
Äldreomsorgsförvaltning 

 
Följande korrigeringar sker i budgetboken: 
 
 
- Avgiftspaketet på sida 39 korrigeras med att det ingår duschhjälp i 

eget hem eller på solgården 2 gånger i veckan och 1 städ-
voucher/månad som hemtjänsttagare stryks. 
 
 

- Verksamhetsmål för år 2023 vad beträffar hemtjänst ute (sida 38) 
läggs till som tydliga franska sträck.  
 

- Titeln hemserviceledare korrigeras till omvårdnadsledare på sidan 
40 och 41. 

 
Utöver detta sker mindre språkmässiga förändringar. 

 
 

Kommunstyrelsen beslutar även att: 
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- Prestationstal vad beträffar måltidsservices på sida 50 behöver ses 

över och korrigeras innan kommunstyrelsens behandling av budget 
2023 är avklarad för kommunstyrelsens del. 
 

 
- Rekrytering av utökad resurs på kock på 100 % ska villkoras utefter 

att det verkliga behovet har utretts inom äldreomsorgsförvalt-
ningen. 

 
Kommunstyrelse 08.11.2022 § 293 
 

Bilagor: 
- Anhållan om bidrag för svenska Finlands folktings verksamhet under 
år 2023 
- Anhållan Föreningen norden på Åland rf. 
- Anhållan Eckerö pensionärsförening 
- Eckerö kommun, budget 2023 
- Eckerö kommun, sifferdel till budget 2023 
- Bilagor i samband med kompensationer för rese- och grundavdrag 

 
Kommunstyrelsen har under budgetseminarium (KS 17, 02.11.2022 § 
288) behandlats kommunens budget för år 2023 genom att höra repre-
sentanter från samtliga verksamhetsområden i kommunen. Verksam-
hetsområdena har aviserats om de korrigeringar och uppmaningar 
kommunstyrelsen har beslutat om under budgetseminariet. Budgetbo-
ken och sifferdelen har uppdaterats utefter de korrigeringar och upp-
maningar som kommunstyrelsens beslutat om under budgetsemi-
nariet. 
 
Torsdagen den 03.11.2022 inkom information om kompensationer till 
kommunerna för rese- och grundavdraget. Detta innebär totalt en upp-
skattad intäkt om totalt 244 452 euro för Eckerö kommun. Nuvarande 
budgetförslag för år 2023 visar ett resultat på – 215 712 euro. I denna 
kalkyl är kompensationer till kommunerna för rese- och grundavdrag 
inräknat.  
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsens diskuterar arbetsbudgeten med tillkommande till-
lägg/förändringar. 
 
Beslut: 
 
Centralförvaltningen: 
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Eckerö jaktvårdsförenings anhållan om verksamhetsbidrag för år 2023 
föreslås att inte beviljas med följande motiveringar: 
 
- De ändamål som verksamhetsbidrag ansökts om av jaktvårdsför-

ening kan ansökas av Ålands Landskapsregering 
 

- De ändamål som jaktvårdsföreningen ansöker verksamhetsbidrag 
om uppfyller inte de kriterier som kommunen fastställt för beviljande 
av verksamhetsbidrag. 

 
Eckerö kommuns andel av kostnaderna för kommunernas socialtjänst 
för år 2023 korrigeras utefter senaste budgetförslag av KST (Förbunds-
styrelsens sammanträdesprotokoll 01.11.2022 § 175). 
 
Utöver detta sker mindre språkmässiga förändringar. 
 
 
Övrig Verksamhet 
 
Till jord- och skogsbrukslägenheter (s. 105) tillfogas som verksamhets-
mål för år 2023 följande: 
 
- Genomgång av kommunägd mark samt utredning av användning-

sändamålen. 
 
 

Övergripande, löner: 
 
Ökade löneutgifter för år 2023 korrigeras utefter tillgänglig information 
om kommande lönejusteringar enligt det nya AKTA-avtalet för år 2023.  
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  Dnr: KANSLI 243/2022 
 
KS § 294 KOMMUNAL INKOMSTSKATT 2023 

 
Kommunstyrelse 08.11.2022 § 294 
 

Bilagor: 
1. § 294 KS 08.11.2022 Kommunförbundets skatteprognosfil 
2. § 294 KS 08.11.2022 Budgetering av skatter 2023 (textdel och siffer-
del) 
3. § 294 KS 08.11.2022 Beskattning 2021 
 
Ekonomichef Maarit Grönlund är närvarande under ärendets behand-
ling. 
 
Kommunstyrelsen har tidigare uttalat ett långsiktigt mål att närma sig 
medeltalet för skatteörets uttaxering för kommunerna på Åland. På 
basen av den nuvarande situationen finns det inte någon möjlighet att 
sänka inkomstskattesatsen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att inkomstskatte-
satsen för år 2022 fastställs till 19,00%.  
 
Paragrafen justeras omedelbart. 

 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen föreslår enhälligt inför kommunfullmäktige att in-
komstskatten för år 2022 fastställs till 18,75%. 
 
Paragrafen justeras omedelbart.  
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     DNR: KANSLI 243/2022 
 

KS § 295 KOMMUNAL FASTIGHETSSKATT 2023 
 

Kommunstyrelse 08.11.2022 § 295 
 

Bilagor: 
 
1. KS § 295  08.11.2022 Fastighetsskatt, beräkning (Finlands kom-

munförbund) 
2. KS § 295 08.11.2022 Budgetering av skatter 
3. KS § 295 08.11.2022 Skatteförvaltningen fastighetsskatteprocent 

2022  Åland 
 

Ekonomichef Maarit Grönlund är närvarande under ärendets behand-
ling. 
 
Ett av kommunens mål är att fortsatt vara en attraktiv ort för både bo-
sättning och näringsverksamhet. Förhöjd fastighetsskatt kan sänka at-
traktionskraften vad beträffar inflyttning till kommunen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige kommunala fastig-
hetsskattesatser 2023 enligt följande: 
 
Byggnader för stadigvarande boende 0,00% 
Andra bostadsbyggnader 0,90% 
Allmän fastighetsskatt 0,70% 
Allmännyttigt samfund 0,00% 
Skattesats för obebyggda byggplatser 0,00% 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag.  
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KS § 296 HUNDSKATT FÖR SKATTEÅRET 2022 
 

Kommunstyrelse 08.11.2022 § 296 
 

Enligt landskapslag om hundskatt (ÅFS 77/81) skall det årligen fast-
ställas huruvida hundskatt uppbärs i kommunen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att hundskatt inte 
skall uppbäras i Eckerö kommun för skatteåret 2022.  
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag.  
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KS § 297 KOMMUNALA ARVODEN 2023 
 

Kommunstyrelse 08.11.2022 § 297 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige arvodering för 2023 enligt 
följande: 
 
Årsarvoden för ordförande 2023 
Kommunfullmäktige 900 € 
Kommunstyrelsen 2100 € 
Utbildnings- och fritidsnämnden 800 € 
Byggnadstekniska nämnden 800 € 
Närings- och kulturnämnden 300 € 
Äldrerådet 200 € 
 
Viceordföranden i ovannämnda organ erhåller ett årsarvode som är 
en tredjedel av ordförandens arvoden.  
 
För förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad 
att fullgöra sitt uppdrag under en tid som överstiger en månad ska ar-
vodet minskas i motsvarande mån med en tolftedel för varje hel må-
nads bortavaro. Istället utgår ersättning till den som upprätthåller upp-
draget i förhållande till den tid som uppdraget innehas, med tolftedel 
av årsarvodet per månad. 
 
Sammanträdesarvoden 
Ledamöter i kommunfullmäktige, centralvalnämnd, kommunala nämn-
der, kommittéer och arbetsgrupper 40,00 € 
Ledamöter i kommunstyrelsen 50,00 € 
Kommundirektör (vid tjänstgöring i kommunstyrelse) 50,00 € 
Övriga tjänstemän 35,00 € 
Föredragande och/eller sekreterare +20,00 € 
Ordförande i kommunfullmäktige och kommunstyrelse samt valnämnd 
Grund + 50% 
Ordförandena i byggnadstekniska nämnden, närings- och kulturnämn-
den, utbildnings- och fritidsnämnden 45,00 € 
Styrelsens representanter i nämnder 40,00 € 
 
Andra uppdrag och förrättningar 
Sammanträdesarvode för möte eller uppdrag som inte ersätts på annat 
sätt 30,00 € 
 
Arvodet inkluderar restid (dock ersätts minst två timmar 60,00 € vid 
varje uppdrag oavsett förrättningens längd samt 30,00 € för varje därpå 
följande timma). 
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Centralvalnämnden 
För deltagande i valförrättning på valdag erhåller valnämndens leda-
möter ett dagsarvode som uppgår till 200€. Valnämndens ordförande 
erhåller ett dagsarvode på 250€ och sekreteraren ett dagsarvode på 
225 € om sekreteraren är ledamot i valnämnden. 
Externt tillkallad sekreterare arvoderas med 200€ per valförrättning. 
Dagersättning utgår i förhållande till faktiskt deltagande vid valförrätt-
ningen, varvid tio timmar anses utgöra maximalt uttagen arbetstid och 
en halv dags förrättning således uppgår till fem timmar. 
 
Engångstillägg vid sammanträden över två timmar 
Vidare erhåller ledamöterna i kommunfullmäktige, samtliga nämnder, 
kommittéer, arbetsgrupper och kommunstyrelsen ett engångstillägg på 
50% om mötestiden överstiger två timmar. Föredragande tjänstemän 
eller annan tjänsteman som anmodats att medverka vid sammaträdet, 
erhåller ett tillägg på 50% på sitt grundarvode för varje påbörjad timme 
som sammanträdet överstiger två timmar enligt förtydligande beslut i 
kommunfullmäktige Kfg §9 den 10.01.2008. 
 
Arvode för protokolljustering 
Arvodet för justering av protokoll uppgår till 15€ för förtroendevalda så-
vida justeringen sker annan tid än genast efter sammanträdet eller på 
följande möte. Tjänstemän erhåller justeringsarvode om justeringen är 
utanför flextid och inte genast efter sammanträdet eller på följande 
möte. 
 
Vid justering av kommunfullmäktiges budgetprotokoll utgår dubbelt ar-
vode. 
 
Vald justerare som utan giltig orsak och avisering uteblir från förhands-
bestämt justeringssammanträde varvid justering måste ske vid ett se-
nare tillfälle, förlorar sitt justeringsarvode för det därav föranledda extra 
justeringstillfället. 
 
Övriga arvoden och ersättningar 
Revisorernas arvoden utgår enligt räkning. 
 
Särskilda uppdrag såsom konsultuppdrag utförda av enskilda ledamö-
ter ersätts enligt överenskommelse på förhand. 
 
Telefonersättning 
Telefonersättning till förtroendevalda erläggs efter särskild prövning i 
kommunstyrelsen. 
 
Reseersättning 
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Reseersättning erhålls enligt skattestyrelsens beslut och enligt gäl-
lande kollektivavtal. 
 
Heldagsarvode 
För planerade heldagsmöten utbetalas ett dagsarvode som uppgår till 
200€. Ordförande erhåller ett dagsarvode på 250€. 
 
 
BESLUT: 
Enligt förslag, paragrafen justeras omedelbart.  
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KS § 298 BUDGET 2022, ANSLAG FÖR PERSONALBEFRÄMJANDE ÅTGÄRDER 
 

Kommunstyrelse 08.11.2022 § 298 
 

År 2022 finns det budgeterat medel för personalfest. I ledningsgrupps-
mötet 07.10.2022 diskuterades om det fanns möjlighet att medlen om-
fördelas till enheterna på samma sätt som de två tidigare åren (KS § 
293/02.11.2021, KS § 287/13.10.2020). Dvs. att anslaget omdispone-
ras till enheterna på basis av personalstyrka. Enheterna får sedan 
själva besluta hur anslaget ska användas. 
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att anslaget för personalfrämjande åtgärder 
fördelas enhetsvis men bokförs under kommunfullmäktige. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag.  
Paragrafen justeras omedelbart. 
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KS § 299 ÖPPETHÅLLNINGSTIDER, KOMMUNKANSLIET 

 
Kommunstyrelse 08.11.2022 § 299 
 

Enligt praxis brukar kommunkansliet hålla stängt under jul och nyår. 
Självständighetsdagen år 2022 infaller på en tisdag (06.12.2022). 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunkansliet håller stängt den 05.12.2022 samt under perioden 
23.12.2022 – 6.1.2023. 
 
Kansliet öppnar med ordinarie öppethållningstider måndagen den 
09.01.2023. 
 
Informationen läggs ut i Infobladet och på hemsidan. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag.  
 
Paragrafen justeras omedelbart.  
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KS § 300 VÄNTETIDER INOM ÄLDREOMSORGEN 
 
Kommunstyrelse 08.11.2022 § 300 
 

Enligt Äldrelagen (2020:9) för Åland § 23 ska kommunen på sin hem-
sida och i de informationsblad som distribueras till alla hushåll i kom-
munen offentliggöra uppgifter om uppskattad väntetid till kommunens 
socialservice. Uppgifterna ska uppdateras åtminstone en gång per 
halvår. Med väntetid avses den tid inom vilken en äldre person kan få 
den socialservice som hen ansökt om, det vill säga tiden mellan den 
dag en anhållan om en serviceform har mottagits och den dag den 
äldre får de tjänster som hen har anhållit om. Väntetider inom äldre-
omsorgen publicerades senast i januari 2022. De genomsnittliga vän-
tetiderna för sociala tjänster inom äldreomsorgen i Eckerö fr.o.m. 
20.10.2022: 
 

Tjänst  

Genomsnittlig 
väntetid  

(vardagar)  
Tilläggsinformation  

Hemtjänst/sammanhållen hemvård  
1-3 dygn  I akuta situationer får klienten service genast. 

Trygghetslarm  3-5 dygn  

Trygghetstelefon tillhandahålls av Alandia  

Security AB och målsättningen är att larmbe-

ställning behandlas och larm installeras så 

fort som möjligt.  

Måltidsservice  1 dygn  I akuta situationer får klienten service genast. 

Stöd för närståendevård  30 dygn  

Beslut från att en komplett ansökan lämnats 

in och behandlats. Vid jakande beslut beviljas 

stöd för närståendevård från och med ansök-

ningsdatum.  

Bedömning av servicebehov  0-7 dygn  
Vid brådskande fall görs bedömning utan 

dröjsmål.  

Effektiverat serviceboende (Solgår-

den)  

 3-7 dygn  

(periodplats)  

14 -30 dygn  

(permanent plats)  

I akuta situationer får klienten periodplats på  

Solgårdens effektiverade serviceboende eller 

vid Oasens institutionsboende genast.  

Institutionsboende (Eckerös andel 

av platser vid Oasens institutions-

boende)  

5-14  dygn  

I akuta situationer får klienten periodplats på  

Solgårdens effektiverade serviceboende eller 

vid Oasens institutionsboende genast.  



 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
08.11.2022 
 

Sida 
21 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på-
seende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsens beslutar att väntetiderna ska publiceras vid nästa 
utskick av kommuninfo och kommunens hemsida. Väntetiderna ska i 
fortsättningen publiceras inom den tidsfrist som stipuleras i Äldrelagen 
(2020:9) för Åland. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag.  
 
Paragrafen justeras omedelbart.  
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KS § 301 KRITERIER, BOENDE PÅ SOLGÅRDEN OCH EKERGÅRDEN 
 
Kommunstyrelse 08.11.2022 § 301 
 

Barn- och äldreomsorgsledaren har konstaterat att kriterierna för bo-
ende på solgården och ekergården behöver uppdateras. Bilaga KS § 
304/08.11.2022 beskriver kriterierna i sin helhet. Under rubriken peri-
odplats på Solgården samt permanent plats på Solgården står föl-
jande: 
 
Periodplats på Solgården 
 
En periodplats kan vara aktuell t.ex. vid sjukdom eller efter en olycka 
då det finns behov av mera hjälp under en övergångsperiod. Det kan 
också handla om att behöva samla krafter för att kunna bo kvar hemma 
längre. Tiden för periodplatsen bestäms utifrån klientens behov i sam-
band med vårdplaneringsmöte och beslutas av ledande tjänsteman på 
Solgården. En periodplats ger också möjlighet till avlastning för närstå-
endevårdare. 
 
Dygnet runt-vård och alla dygnets måltider ingår i en periodplats. 
Om klient blir sjukhuslagd för mer än 4 veckor i streck, kontaktas an-
hörig till klienten och periodplatsen lediganslås och ges till någon an-
nan som är i akut behov av periodplats.  
Om klienten vid färdigbehandling efter 4 veckor och enligt bedömning 
fortfarande är i behov av periodplats på ESB, ges samma alternativt 
annat rum till klienten. 
 
Avlastning för närståendevårdare  
 
Närståendevårdare som vårdar dennes anhöriga heltid har rätt till 5 
dygns ledighet per kalendermånad. Avlastning kan t.ex. erbjudas på 
Solgården som hela dygn eller kortare dagsperioder eller med hjälp av 
utökad hemtjänst. 
 
Permanent plats på Solgården  
Kriterier för beviljande av permanent plats på Solgården:  
 
• Förutsatt att klienten varit på periodplats på Solgården i minst 2 
veckor för utvärdering av vårdbehovet. 
• Behovet av dygnet runt-vård överenskommits av ledande tjänste-
man på Solgården i samband med vårdplaneringsmöte med berörd kli-
ent och eventuellt anhörig. 
• Besöksbehovet av hemtjänsten är fler än 5 besök/dygn eller enligt 
bedömning att hemtjänsten av andra skäl inte räcker för att på ett till-
räckligt sätt tillhandahålla tillräckligt god vård och omsorg. 
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• Klienten är i behov av dygnet runt-vård, hjälp av två vårdare åt 
gången eller hjälp nattetid av vårdpersonal. 
• Klienten har undersökts av en läkare eller av annan professionell 
instans, som konstaterat att tillräcklig medicinsk förbättring för boende 
i hemmet inte väntas. 
• Trots bostadsanpassningar som utförts i klientens hem underlättas 
inte klientens möjligheter att klara sig själv på ett tillräckligt tryggt sätt. 
 
 
Ekergården  
För att få hyra pensionärslägenhet på Ekergården ska personen upp-
fylla följande kriterier:  
• Pensionär och/eller över 65 år. 
• Eckerö kommun som hemort. 
• Erhålla eller vara i behov av någon form av socialservice av Eckerö 
kommun. 
 
Äldreomsorgsledaren fattar beslut i uthyrningen och beslutet delges på 
Eckerö kommuns hemsida. 
Om särskilda skäl föreligger, kan lägenheten hyras ut till någon som 
inte uppfyller samtliga kriterier ovan utifrån behovsprövning gjord av 
äldreomsorgsledaren. 
 
• Ansökan om pensionärslägenhet sker skriftligen på ansöknings-
blankett ”Bostadsansökan” och lämnas in till kommunkansliet. Blanket-
ten kan fås till pappers på kommunkansliet eller skrivas ut på hemsi-
dan. 
• Lediga lägenheter annonseras ut via kommunens infokanaler. 
• Inkomna ansökningar handläggs och beslutas av äldreomsorgsle-
daren enligt de sökandes behov. 
• Rättelseyrkan gällande beslutet bör lämnas in till kommunkansliet 
inom 14 dagar fr.o.m. datumet då beslutet delgivits på kommunens 
elektroniska anslagstavla. 

 
Kommundirektörens förslag: 

 
Kommunstyrelsen beslutar om att godkänna uppdaterade kriterier för 
boende på Solgården och Ekergården 2023.  

 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att kriterier för boende på Solgården och 
Ekergården remitteras till äldrerådet för utlåtande.  
 
Paragrafen justeras omedelbart.  
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KS § 302  KRITERIER KOMMUNENS HEMTJÄNST 
 
 

Barn- och äldreomsorgsledaren har uppmärksammat att behov finns 
för att uppdatera kriterierna inom hemtjänsten för Eckerö kommun. 
Förslaget på kriterier finns i sin helhet i bilaga KS 08 11.2022 § 305, 
kriterier, kommunens hemtjänst. Vad gäller kriterier står det följande i 
dokumentet: 
 
Vem kan få hemtjänst?   
   
• Samtliga pensionärer och äldre över 65 år som vid åldersrelaterade 
sjukdomar eller svårigheter inte självständigt klarar av att t. ex. sköta 
sina dagliga bestyr, matlagning och tillräcklig näringsintag, tillräcklig 
skötsel av hemmet eller om det är fråga om en konstaterad social risk-
situation. 
 
• Barnfamiljer vid t.ex. barns sjukdom, barndagvårdares eller vård-
nadshavares sjukdom, förlossning, kris- eller social risksituation samt 
personer i alla åldrar med en konstaterad icke-åldersrelaterad funkt-
ionsvariation hänvisas till vidare bedömning av KST (Kommunernas 
socialtjänst k.f.). 
 
Vem ger hemtjänst?   
   
När du erhåller hemtjänst får du besök av Solgårdens vårdpersonal 
som är utbildade närvårdare. Hemtjänstpersonalen har tystnadsplikt 
och får inte berätta för utomstående om personliga förhållanden som 
råder i eller utanför ditt hem. 
 
Vad kan jag få hjälp med?   
   
Exempel på vad du kan få hjälp med:   
   
• Personlig omvårdnad och hjälp med dagliga bestyr. 
• Personlig hygien samt bad/dusch. 
• Inköp av matvaror på Hugos samt hemkörning. 
• Klädvård, tvätt, antingen i eget hem eller på Solgården. 
• Promenader.    
• Lättare matlagning som t.ex. koka gröt eller välling samt hjälp med 
frukost, kvällsmål osv. 
• Hemleverans av lunch och eventuell middag från Solgårdens 
storkök.   
• Främjande av aktivering och egenverksamhet.   
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• Vägledning vid t.ex. användning och ifyllning av olika former av so-
cialservicetjänster- och blanketter.    
• Lättare städ: dammsugning, sopning av golv, vädring av mindre 
mattor och kläder, avtorkning av ytor i badrum och kök samt lättare 
diskning. 
• Följeslagare till t.ex. ÅHS om annan anhörig i första hand inte har 
möjlighet. 
 
 
Vad kan jag INTE få hjälp med?   
   
Hemtjänstpersonalen hjälper dig INTE med:   
   
• Enbart hemstädning – då hänvisas du vidare till momsfri socialser-
vice, det vill säga privata städföretag. Vid frågor vem eller vilka företag 
som erbjuder detta, kontakta Solgårdens personal eller kommunkans-
liet. 
• Fönstertvätt, storstädning som t.ex. städning av vind, källare eller 
motsvarande, vädring av stora mattor, rengöring av    kristallkronor och 
dylikt. 
• Flyttstädning. 
• Förberedelser inför större bjudningar.    
• Trädgårdsarbete eller snöskottning. 
• Städning åt inneboende och vuxna barn (12 år). 
• Bära in/ut ved. 
 
Bedömning av servicebehov   
   
En bedömning av klientens hemtjänstbehov ska göras enligt 36 § i 
Landskapslagen om socialvård (2020:12).   
   
Tillsammans med klienten och eventuella anhöriga eller övriga aktörer 
som t.ex. ÅHS som vårdar eller har vårdat klienten ska en vård- och 
serviceplan gällande regelbunden hemservice upprättas. 
   
Vid det första hembesöket beaktas och utvärderas följande:    
• Hur klienten klarar sig hemma med hänsyn till hälso- och sjukdoms-
situation. Även den fysiska, psykiska och sociala situationen tas i be-
aktande samt egna önskemål av service. 
• Konstaterande av minnesstörningar och hänvisning till eventuell ut-
redning på ÅHS. 
• Klientens nätverk och andra anhöriga i övrigt.   
• Hjälpbehovet, hemtjänst och omsorg, stödtjänster och eventuella 
sjukvårdstjänster planeras tillsammans.   
• Råd och bistånd för att ansöka om bidrag klienten har rätt till.   
• Hur hem- och bostadsförhållandet ser ut.   
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• Behov av hjälpmedel. 
 
Hemservicetaxa i Eckerö kommun   
   
Personer som erhåller regelbunden hemservice (minst 1 gång i 
veckan) debiteras en månadsavgift som baserar sig på hushållets brut-
toinkomster och antalet personer i hushållet. Avgiften baserar sig på 
det vårdbehov man har och indelas därmed i vårdkategorier enligt föl-
jande:   
 

  A.      1 – 3 besök / vecka   

  B.      4 – 7 besök / vecka   

  C.      8 eller fler besök / vecka   

 
 
    Avgift i % av bruttomånadsinkomst 
 

Antal personer 

i hushållet   

 Beräknas på 

överstigande € 

Vårdbehov  

       A   

 Vårdbehov   

      B   

Vårdbehov  

      C   

1   598 €    17 %        26 %   35 %   

2   1103 €    11 %   16 %   22 %   

       3   1731 €     9 %   13 %   18 %   

4   2140 €   7 %   11 %   15 %   

       5   2591 €   6 %   10 %   13 %   

       6   2976 €   5 %   8 %   11 %   

 
För hemservicetagare (som bor i eget hem), har regelbunden hemser-
vice och betalar hemtjänstavgift ingår följande stödtjänster:   
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• Duschhjälp i eget hem eller på Solgården 2 gång/vecka.  
• Månadsavgiften för trygghetslarm.  
• Handling på Hugos 1 gång/vecka.       
• Hjälp med klädtvätt 1 gång/vecka. 
• Avgiftsfri snöplogning för de som uppnår vårdkategori C (8 eller fler 
besök/vecka). 
 
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kriterierna för kommunens 
hemtjänst.  

 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att kriterier för kommunens hemtjänst re-
mitteras till äldrerådet för utlåtande.  
 
Paragrafen justeras omedelbart.  
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     DNR: KANSLI 288/2022 
 
KS § 303  FÖRBUNDSFULLMÄKTIGEMÖTE FÖR SÖDRA ÅLANDS UTBILDNINGSDISTRIKT, 

DIREKTIV TILL OMBUD 
 

 
Kommunstyrelse 08.11.2022 § 303 
 
 

Kallelsen till förbundsfullmäktigemötet inkom den 28 oktober 2022. Mö-
tet äger rum den 24 november 2022 kl. 19.00 i Kyrkby högstadieskolas 
matsal. Kallelsen och bilagorna bifogas till ärendet. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen konstaterar att Eckerö kommuns representanter på 
mötet är Mikael Stjärnfelt med ersättare Tage Mattsson samt Berit Met-
sik med ersättare Birgitta Österlund. 
 
Kommunstyrelsen beslutar om eventuella direktiv till ombuden. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen ger följande särskilda direktiv till kommunens repre-
sentanter i förbundsfullmäktige: 
 
Eckerö kommun är fortfarande inte intresserade av att vara med och 
finansiera någon form av till- eller ombyggnad av Kyrkby högstadie-
skola. Eckerö kommun vidhåller tidigare ståndpunkt att en ny högsta-
dieskola bör planeras och byggas inom utbildningsdistriktet, för-
slagsvis på axeln Möckelö – Näfsby. 
 
Paragrafen justeras omedelbart.  
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     DNR: KANSLI 268/2022 
 

KS § 304 UTLÅTANDE, ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, MELLQVIST R 
 

Kommunstyrelse 08.11.2022 § 304 
 

 
 

Bilagor: 
- Ansökan om jordförvärvstillstånd för enskild person eller enskild 

näringsidkare 
- Fastighetsregisterutdrag 
- Kartutdrag från fastighetsregistret 
- Utlåtande över ansökan om jordförvärv 

 
Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över 
Mellqvist Rebeckas ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egen-
dom. 
 
Fastigheten anhållan avser är ett 2215 m² stort markområde, underly-
dande fastigheten Tomt 1 XXVII 43-406-14-36. På det registrerade om-
rådet finns en detaljplan.  
 
Lagrum: 
4 § Landskapsförordning (2003:70) om jordförvärvstillstånd. 
Grunder för att fysiska personer skall få jordförvärvstillstånd 
Landskapsstyrelsen beviljar jordförvärvstillstånd för fysiska personer i 
enlighet med vad som föreskrivs i 12 § landskapslagen om jordför-
värvsrätt och jordförvärvstillstånd. 
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsens kan inte förorda anhållan om jordförvärvstillstånd 
med motiveringen att sökande inte uppfyller kraven i 4 § Landskaps-
förordning (2003:70) om jordförvärvstillstånd. 
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag.  
 
Paragrafen justeras omedelbart.  
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KS § 305 UTÖKAD FÖRETAGSHÄLSOVÅRD ÅR 2023 
 

Kommunstyrelse 08.11.2022 § 305 
 

Initiativ har väckts av förvaltningen att utöka företagshälsovården för 
Eckerö kommun under perioden 01.01.2023 – 31.12.2023. Eckerö 
kommun har för tillfället ett tillsvidareavtal med Cityläkarna Mariehamn 
ab (Cityläkarna). 
 
Eckerö kommun kan säga upp avtalet med Cityläkarna med 6 måna-
ders uppsägningstid. Om avtalet sägs upp den 01.01.2023 skulle före-
tagshälsovård behöva upphandlas och därefter verkställas från och 
med den 01.07.2023. 
 
Under tiden 01.01.2021 – 31.12.2022 använder kommunen sig av 
grundläggande företagshälsovård i enlighet med Lag om företagshäl-
sovård 1383/2001 med vissa utökningar. Grundläggande företagshäl-
sovård för Eckerö kommuns del innebär dock att anställda år 2021 -  
2022 med egna medel har bekostat sjukintyg på arbetsgivarens begä-
ran, vilket i praktiken oftast innebär sjukintyget som behöver skaffas 
efter tre dagars sjukskrivning. 
 
Kommunen behöver i samband med budgetbehandlingen besluta om 
hur kommunen önskar fortskrida med företagshälsovården från och 
med den 01.01.2023 – 31.12.2024.  
 
Kommunen kan besluta om avtal sägs upp med Cityläkarna och före-
tagshälsovården upphandlas under uppsägningstiden. En upphandling 
bör ske i enlighet med upphandlingsdirektiv för Eckerö kommun god-
känd av kommunstyrelsen 26/1 1998 samt reviderad och fastställd av 
kommunfullmäktige den 19.05.2011 (se bilaga Upphandlingsdirektiv 
för Eckerö kommun). Om kommunen beslutar att inte säga upp avtal 
med Cityläkarna och upphandla företagshälsovård bör kommunstyrel-
sens och kommunfullmäktige avgöra om den befintliga företagshälso-
vården vid Cityläkarna ska utökas år 2023. 
 
Kommunen kan även besluta om att fortsätta med den företagshälso-
vård som tillgodosetts under år 2021 och 2022 vid Cityläkarna utan att 
säga upp avtal eller utöka företagshälsovården. Alternativt kan kom-
munen säga upp avtal med Cityläkarna och upphandla grundläggande 
företagshälsovård som motsvarar företagshälsovården Eckerö kom-
mun erhållit av Cityläkarna år 2021 och 2022. 
 
I bilaga KS § 303 08.11.2022 redovisas företagshälsovårdskostnader 
2016-2022. År 2020 hade Eckerö kommun en viss utökad företagshäl-
sovård där läkarbesök ingick. Med ersättningar för företagshälsovård 
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medräknat blev totalt summan år 2020 9 668,95 €. År 2021 hade inte 
Eckerö kommun samma omfattning som år 2020 av utökad företags-
hälsovård. År 2021 blev kostnaderna totalt 5618,86 € med ersättning 
för företagshälsovård medräknat. I budget 2023 föreslås en kostnad på 
– 20.000 € för företagshälsovården, med uppskattade ersättningar för 
företagshälsovård är utgiften totalt – 9000 € enligt förslaget till budget 
2023. Detta innebär en uppskattad kostnadsökning i förhållande till 
budget 2022 med 9000 € innan ersättning och 4400 € med ersättning 
för företagshälsovård i det fall kommunen önskar utöka företagshälso-
vården i samma utsträckning som år 2020. 
  

 
 

Kommundirektörens förslag: 
 
Uppsägning av avtal med Cityläkarna Mariehamn AB rekommenderas 
inte innan upphandlingsdirektiven för Eckerö kommun har uppdateras. 
 
Kommunstyrelsens föreslår inför förbundsfullmäktige att Eckerö kom-
mun utökar företagshälsovården vid Cityläkarna Mariehamn AB. Eck-
erö kommun behåller den grundläggande företagshälsovård som har 
varit aktuell år 2022, med följande utökning av företagshälsovårds-
tjänster: 
 
- Undersökningar utförd av allmänläkare och/eller av företagshälso-

vårdare i syfte att bedöma om sjukintyg ska utfärdas.  
- Laboratorieprover som ordinerats av allmänläkare. 

 
I enlighet med 8 kap. 7 § i Eckerö kommuns förvaltningsstadga befull-
mäktigas kommundirektören att underteckna avtalet för kommunens 
räkning. 
 
Bör noteras att omfattningen av företagshälsovårdens utökning avtalas 
i företagshälsovårdens verksamhetsplan för Eckerö kommun. Verk-
samhetsplanen är ett skilt avtal från avtalet om företagshälsovård. 
Verksamhetsplanen ska uppdateras år 2023. Tidigare verksamhets-
plan har sträckt sig över en två-års period 01.01.2021 – 31.12.2022.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för vidare be-
redning. Kommunstyrelsen önskar ett avtalsutkast och en uppdaterad 
verksamhetsplan inkluderade de tilläggstjänster som efterfrågas.  
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KS § 306 TILLÄGGSANSLAG, INVESTERINGSPROJEKT KV3 SKAGVÄGEN 
 
Kommunstyrelsen 08.11.2022 § 306 
 
Kommunfullmäktige 27.10.2022 § 75 
Kommunstyrelse 18.10.2022 § 278 
Byggnadstekniska nämnden 10.10.2022 § 92 
 

 
Investeringsprojektet 9340-9530 kv3, Skagvägens grundförbättring 
påbörjades år 2021 och slutfördes detta år. Efter att grundförbätt-
ringen av vägen nu är klar och vägen även är belagd med asfalt vi-
sade det sig att projektet blev något dyrare än budgeterat. 
Kostnadsberäkningen för projektet såg ut som följande: 

 115 000 € för grundförbättring  

 75 000 € för beläggningen  

 Totalt 190 000€.  
Projektets totala kostnad år 2021-2022 är 222 230 €. 
 
I bilaga BTN 10.10.2022, § 92 ses en sammanställning över kostna-
derna. 

 
 
I beslut om beläggning BTN 25.04.2022 § 34 uppmärksammades 
kommunstyrelsen om att tilläggsanslag kan komma att behövas för 
projektet. I det skedet visste man inte storleken på eventuella tilläggs-
anslag eftersom grundförbättringen inte färdigställts. 
Överskridningen beror delvis på extra kostnader i form av en del 
sprängning samt att beläggningskostnaderna blev något högre än be-
räknat.  
 
Kommunteknikerns förslag:  
Byggnadstekniska nämnden anhåller om tilläggsanslag, från kom-
munfullmäktige via kommunstyrelsen om 36 000 € för grundförbätt-
ringen och beläggningen av Skagvägen. 
 
 

BESLUT:  
Byggnadstekniska nämnden besluter att kommunteknikerns förslag 
godkänns. 
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__________ 
 
Kommunstyrelse 18.10.2022 § 278 

 
Byggnadstekniska nämnden anhåller om tilläggsanslag om 36 000 € 
för grundförbättringen och beläggningen av Skagvägen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tilläggsanslag 
om 36 000 € för grundförbättringen och beläggningen av Skagvägen 
beviljas. 
BESLUT: 
 
Enligt förslag 
 

Kommunfullmäktige 27.10.2022 § 75 
 
Byggnadstekniska nämnden har anhållit om tilläggsanslag om 36 000 
€ för grundförbättringen och beläggningen av Skagvägen. Kommun-
styrelsen har den 18.10 (§278) föreslagit inför kommunfullmäktige att 
tilläggsanslag om 36 000 € för grundförbättringen och beläggningen av 
Skagvägen beviljas. 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag om 36 000 € för grundför-
bättringen och beläggningen av Skagvägen beviljas. 
 
BESLUT: 
 
Johan Hilander föreslår att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen 
för att specificera vad som har orsakat kostnadsökningen. 
 
Mikael Selander understödjer Johan Hilanders förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras till kommunsty-
relsen för att specificera vad som har orsakat kostnadsökningen. 
 

Kommunstyrelsen 08.11.2022 § 306 
 
Kommunfullmäktige har den 27.10.2022 behandlat byggnadstekniska 
nämndens anhållan om tilläggsanslag om 36 000 € för grundförbätt-
ringen och beläggningen av Skagvägen. Kommunfullmäktige har be-
slutat att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att specificera 
vad som har orsakat kostnadsökningen.  
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Efter granskning av siffrorna upptäcktes en bokföringsteknisk felaktig-
het vilket gör att projektets totala kostnad är 211 680,58 € och inte 222 
230,58 €. 
 

  
 
 Detta medför att tilläggsanslaget som behövs för projektet är 25 500 € 

och inte 36 000 € som tidigare begärts. 
 

I bilaga ses en specifikation över kostnaderna samt en redovisning 
över projektet. 
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tilläggsanslag 
om 25 500 € för grundförbättringen och beläggningen av Skagvägen 
beviljas. 
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag. 
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KS § 307 ENERGIBESPARANDE ÅTGÄRDER I KOMMUNEN 
 
Kommunstyrelse 08.11.2022 § 307 
 
 
 
Kommunfullmäktige 27.10.2022 § 76 
 
KF § 76  EXTRA ÄRENDE, DISKUSSION OM ENERGIFÖRBRUKNING I KOMMUNEN 
 

  Johan Hilander efterfrågar en diskussion om hur Eckerö kommun 
  ska kunna se över energiförbrukningen i samband med höjda
  energipriser på Åland. 
 
 
  Kommundirektörens förslag: 

 Ärendet diskuteras av kommunfullmäktige.   
 
 BESLUT: 

 
Kommunfullmäktige begär att kommunstyrelsen inkommer med en 
åtgärdsplan för att minska på energiförbrukningen i kommunen. 
Kommunfullmäktige motser ett första utkast på åtgärdsplan inför 
kommunfullmäktige i november 2022.  

  
 

Kommunstyrelse 08.11.2022 § 307 
 
Kommunfullmäktige har den 27.10.2022 begärt att kommunstyrelsen 
ska inkomma med utkast på en åtgärsplan för att minska energiför-
burkningen i kommunen. Kommunfullmäktige motser ett första utkast 
inom november månad år 2022.  
 
Kommunens Kommuntekniker/byggnadsinspektör har efter kommun-
fullmäktiges begäran redovisat för att följande energibesparande åt-
gärder har gjorts eller kommer att göras i Eckerö kommun år 2022 och 
år 2023 inför kommundirektören: 
 
• Gatubelysningens belysningstider kommer att ändras så att belys-
ningstiden minskar i kommunen. Beslut har fattats om exakta tider i 
samband med BTN 10.10.2022 § 94 (BTN:s budgetbehandling) och 
frågan om gatubelysningen kommer åter att diskuteras av byggnads-
tekniska nämnden i november 2022. 
 
• Byte av oljeuppvärmning till bergvärme på skolan och dagis före-
slås inför budgetbehandling att verkställas år 2023. Ansökan om att 
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Ålands landskapsregering ska stå för 25 % av kostnaderna har inläm-
nats år 2022. 
 
• I Ekeborg har det installerat en ny värmepump som förväntas sänka 
energikostnaderna. 
 
• Montering av LED-belysning görs i kommunens fastigheter och på 
gatubelysning när gammal belysning behöver bytas ut. Exempelvis har 
skolans belysning i kök och gymnastiksal bytts ut till LED-belysning 
detta år. 
 
 
Kommundirektörens förslag 
 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom och framför 
de åtgärder som har gjorts och kommer att göras inför kommunfullmäk-
tige i enlighet med denna beredning. 
 
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag.  
 
Paragrafen justeras omedelbart.  
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KS § 308 PRESENTATION GÄLLANDE DEN KOMMANDE VATTENFÖRSÖRJNINGEN, ÅLANDS 

VATTEN AB 
 

Kommunstyrelse 08.11.2022 § 308 
 

Ålands vatten AB har bjudit in representanter för bolagets ägare till ett 
informations- och diskussionsmöte vad beträffar den kommande vat-
tenförsörjningen på Åland. Mötet äger rum den 10.11 klockan 14 – 
16:00 vid Alandica kultur & kongress.  
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom.  

 
BESLUT: 
 
Enligt förslag.  
 
Förtroendevalda som har anmält intresse för att närvara är Jan-Anders 
Öström, Sven-Eric Carlsson och Anders Svebilius, vilket meddelas 
Ålands Vatten AB.  
 
Paragrafen justeras omedelbart.  
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     DNR: KANSLI 291/2022 
 
KS § 309 ARBETSGRUPP FÖR HÖGSTADIESKOLA PÅ VÄSTRA ÅLAND 

 
Kommunstyrelse 08.11.2022 § 309 
 

Hammarlands kommun har den 01.11.2022 beslutat i kommunstyrel-
sen (Sammanträdesprotokoll, Hammarlands kommun, Kst § 264 
01.11.2022) att begära förslag på två personer i Eckerö kommun som 
medlemmar i arbetsgrupp för högstadieskola på västra Åland. Begäran 
inkom den 03.11.2022 till Eckerö kommun. Protokollsutdrag och e-
postmeddelande finns som bilaga.   
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen föreslår två personer i Eckerö kommun som med-
lemmar i arbetsgruppen för högstadieskola på västra Åland.  

 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att inte utse några representanter till en ar-
betsgrupp för högstadieskola på västra Åland med följande motivering: 
 
Eftersom Finströms kommun beslutat (KS § 104/ 17.8.2022) att det i 
dagsläget inte finns några planer på att från Finströms sida förändra 
samarbetsmönster eller områdesindelningar inom undervisningsverk-
samheten ser Eckerö kommun inte det som ändamålsenligt att ånyo 
utreda skolfrågan.  
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Dnr: KANSLI 249/2022 
 

KS § 310 UTLÅTANDE GÄLLANDE TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2023-2026 
 

Kommunstyrelse 08.11.2022 § 310 
 

Ålands andra trafikförsörjningsprogram har 05.10.2022 skickats ut på 
remissrunda.  
 
Remissen genomförs som ett öppet förfarande, vilket innebär att alla 
har rätt att skriftligen yttra sig över förslaget. 
 
Utlåtanden kan inlämnas till registraturen vid Ålands landskapsrege-
ring antingen per epost eller traditionell post senast tisdagen den 15 
november 2022 kl. 16.15. 
 
Ett utdrag från några stycken i programmet följer nedan: 
 
”…. 
Trafikförsörjningsprogrammets huvudsakliga syfte är att fastställa om-
fattningen av och nivån på servicen i den kollektivtrafik för vilken er-
sättning för allmän trafik utbetalas av landskapet. 
 
Programmets syfte är även att stöda uppnåendet av målen i den stra-
tegiska utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland. De mål som 
programmet framförallt stöder är: 
 

✓ Utvecklingsmål 2: Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att 

vara delaktiga i samhället, 

✓ Utvecklingsmål 5: Attraktionskraft för boende, besökare och företag, 

✓ Utvecklingsmål 6: Kraftigt minskad klimatpåverkan och 

✓ Utvecklingsmål 7: Hållbara och medvetna konsumtions- och pro-

duktionsmönster. 
 
En god kollektivtrafik är organiserad så att återkommande behov och 
sysslor - som att ta sig till och från jobb och skola, handla mat, umgås 
med släkt och vänner, motionera och delta i föreningsliv eller kulturak-
tiviteter - är lätta att hantera. Målet med programmet är att underlätta 
och möjliggöra för både boende på Åland och besökare att kunna röra 
sig på Åland utan bil. 
…” 
 
”… 
Gällande matar- och glesbygdstrafik är det respektive kommun som 
initierar, upphandlar och bekostar trafiken. Landskapsregeringen ger 
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understöd för trafiken med maximalt 80 procent, så långt budgeterade 
medel räcker. Trafiken behöver planeras i samråd mellan kommunen 
och landskapsregeringen så att tidtabeller med landsortstrafiken och 
skärgårdstrafiken kan koordineras och annonseras i Ålandstrafikens 
turlista för skärgårdstrafiken. 
…” 
 
”… 
Ansvaret för byggandet och underhållet av busshållplatser följer fort-
sättningsvis tidigare principer. Kommunen initierar byggandet av nya 
hållplatser där kommunen ser ett behov eller där det är en strategisk 
plats för en hållplats. Hållplatsen behöver planeras i samråd med kom-
munen, väghållaren, kollektivtrafikmyndigheten och bussbolaget/ent-
reprenören. Efter att platsen har bestämts, bygger och bekostar väg-
hållaren hållplatsen. Där trafikförsörjningsprogrammet säger att håll-
platserna ska vara tillgänglighetsanpassade ska dessa byggas enligt 
landskapsregeringens modell för anpassade hållplatser. Väghållaren 
ansvarar för byggandet av busskurer, antingen själv eller genom att 
tillåta andra att bygga busskurer.  
 
Landskapsregeringen ansvarar för att hållplatsstolpe och anslagstavla 
för tidtabeller finns. 
 
Underhållet av hållplatsens yta i nivå med vägen, där bussen trafikerar, 
sköts av väghållaren. För underhåll och skötsel av hållplatsens övriga 
ytor ansvarar kommunen, detta innefattar till exempel plogning av pas-
sagerarytan och städning av busskuren. Uppdatering av tidtabeller och 
information av kollektivtrafiken ansvarar landskapsregeringen för.  
…” 
 
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsens meddelar Ålands landskapsregering att trafikför-
sörjningsprogram 2023 - 2026 sammantaget ses som positivt för kom-
munen. 
 

 
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: §289 – 297, § 300 – 310 
 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skrift-
ligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: § 298 - 299 
 

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: § 298 - 299 
 
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. 

 



 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
08.11.2022 
 

Sida 
42 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på-
seende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

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 30 dagar 
 

Annan besvärsmyndighet, adress och postadress 
 
Ålands landskapsregering 
PB 1060 
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 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 
 

 


