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Jan-Anders Öström 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 13.01.2023 på kom-
munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens 
hemsida www.eckero.ax. 
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Plats och tid 
 

Kommunkansliet tisdagen  10.01.2023 kl. 18:30- 21:00 

Beslutande Jan-Anders Öström 
Sven-Eric Carlsson 
Britt Berthén-Eklund 
Susann Fagerström (frånv. 19:45 -
20:18) 
John Hilander (18:30 – 20:25) 

ordförande 
viceordförande 
ledamot 
ledamot 
 
ledamot 
 

Föredragande 
 

Benjamin Sidorov tf. kommundirektör 

Övriga närvarande Anders Svebilius 
Bernt Bergman 

kommunfullmäktiges ordförande 
kommunfullmäktiges viceordfö-
rande 

Paragrafer 
 

 1 - 16 

Underskrifter 
 
 
 
 
 

ordförande 
 
 
 
Jan-Anders Öström 

sekreterare 
 
 
 
Benjamin Sidorov 

Protokolljustering 
Ort och tid 

Eckerö torsdag den 12.01.2023, kl. 20.00. 

 
 
 
Britt Berthén-Eklund 
 

 
 
 
Susann Fagerström 
 

Protokollet framlagt till-
påseende. Plats och tid 
 
Intygar 

Kommunkansliet i Överby fredag den 13.01.2023 kl. 12.00 

 
 
Anna Wiksten 

Utdragets riktighet be-
styrks 

 

Ort och tid 
 

 

Underskrift 
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KS § 1 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET 
 
Kommunstyrelse 10.01.2023 § 1 
 
 

FÖRSLAG: 
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KS § 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID  
 
Kommunstyrelse 10.01.2023 § 2 
 
 

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 12.01.2023 kl. 20.00. 

 
BESLUT: 
Enligt förslag.  
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KS § 3 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
Kommunstyrelse 10.01.2023 § 3 
 
 

FÖRSLAG: 
Föredragningslistan godkänns. 
 
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag med följande extra ärenden: 
 
§ 16, Extra ärende: Möte med Vind AX 26.01.2023 
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KS § 4 DELGIVNINGAR 
 
Kommunstyrelse 10.01.2023 § 4 
 
 

- Nytt vårdinformationssystem, projektledare 
- Ny vattenlag, anhållan om förlängd svarstid 
- Ålands förvaltningsdomstols beslut 99/2022 
- Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom: 

o TJ 20/2022 Anställning, tf. tekniker/byggnadsinspektör 
o TJ 1/2023   Anställningsbeslut Tf. löneadministra-

tör/byråsekreterare 
o TJ 2/2023   Återkallande av semester 
o TJ 3/2023   Anhållan av oavlönad tjänsteledighet 
 

BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen antecknar delgivningarna till kännedom.  
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Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 
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__/__20__ 

 

KS § 5 MÖTESORDNING 
 

Kommunstyrelse 10.01.2023 § 5 
 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Eckerö kommuns förvalt-
ningsstadga 5 kap. 6 § om sin mötesordning för år 2023. Utöver ordi-
narie sammanträden kan styrelsen kallas när behov uppstår. 
 
Särskilda omständigheter eller helger kan tillfälligt påkalla annan ord-
ning. Kommunstyrelsen har tidigare vanligen sammankallats till ordi-
nariemöten den andra och fjärde tisdagen i månaden kl. 18.30. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om mötesordningen samt uppmanar även 
nämnderna att fastställa sina mötesordningar för år 2023. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Eckerö kommuns förvalt-
ningsstadga 5 kap. 6 § om sin mötesordning för år 2023 att kommun-
styrelsen sammanträder den andra och fjärde tisdagen i månaden 
klockan 18:30. Särskilda omständigheter eller helger kan tillfälligt på-
kalla annan ordning.  
 
Kommunstyrelsen uppmanar även nämnderna att fastställa sina mö-
tesordningar för år 2023 . 
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KS § 6 KOMMUNAL CENTRALVALNÄMND 
 

Kommunstyrelse 10.01.2023 § 6 
 
 

Riksdagsval samt lagtings- och kommunalval ska hållas på Åland 2023. I 
enlighet med 9 § i vallag (2019:45) för Åland om lagtings- och kommunal-
val ska kommunfullmäktige inom januari månad under valåret tillsätta en 
kommunal centralvalnämnd för kommunalvalet bestående av fem ledamö-
ter, av vilka en utses till ordförande och en till vice ordförande. Fullmäktige 
utser även fem ersättare som uppställs i den ordning de avses träda in i 
stället för de ordinarie ledamöterna.  

 
I enlighet med 13 § vallagen (FFS 714/1998) fungerar i landskapet Åland i 
varje kommun som kommunal centralvalnämnd vid riksdagsval, president-
val och Europaparlamentsval den nämnd som tillsatts för kommunalval i 
landskapet och för vilken i tillämpliga delar gäller vad som i vallagen be-
stäms om kommunal centralvalnämnd. Detta innebär att den kommunala 
centralnämnden fungerar som kommunal centralvalnämnd vid alla riks-
dagsval. I enlighet med 10 § Vallag (2019:45) för Åland fungerar den 
kommunala centralvalnämnden som valnämnd i Eckerö kommun eftersom 
kommunen inte är indelad i röstningsområden.  
 
I enlighet med 4 a § jämställdhetslagen (FFS 1986/609) ska kvinnor och 
män vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda 
skäl talar för något annat. Detta gäller både ordinarie medlemmar och er-
sättare.  
 
Den kommunala centralvalnämndens mandatperiod varar tills dess en ny 
nämnd är vald i enlighet med 12 § 1 mom. Vallag (2019:45) för Åland. 
 
Den kommunala centralvalnämnden ska tillsättas av kommunfullmäktige.  
 
Nuvarande kommunala centralvalnämnd enligt nedan:  

 
Ordinarie ledamöter:  Ersättare/suppleant: 
Carl-Gunnar Bergman (Ordförande) Karin Fällman  
Nina Andersson (Vice. Ordförande) Keijo Rosenqvist  
Margareth Häggblom   Jenny Söderlund 
Herbert Karlsson   Kerstin Wikgren  
Britt Berthén-Eklund  Susanna Auner 
 
Kommundirektörens förslag:  
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Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige fem ledamöter, varav en 
ordförande och en viceordförande, och fem ersättare väljs till kommunala 
centralvalnämnden, för åren 2023 - 2026. Paragrafen justeras omedelbart.  

 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att till Eckerö kommuns 
kommunala centralvalnämnd, som tillika väljs till kommunal centralval-
nämnd år 2023 – 2026, väljs följande personer: 
 
Carl-Gunnar Bergman ordförande 
Nina Andersson vice ordförande  
Margareth Häggblom medlem 
Britt Berthén-Eklund medlem 
Keijo Rosenqvist medlem 
 
Karin Fällman första suppleant  
Gunnar Stjärnfelt andra suppleant  
Bo Ekblom tredje suppleant  
Erna Zopf fjärde suppleant 
Caroline Nordqvist femte suppleant 
 
Paragrafen justeras omedelbart.  
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KS § 7 VAL AV VALBESTYRELSE 
 

Kommunstyrelse 10.01.2023 § 7 
 

Enligt 10 § Vallag (2019:45) för Åland och 15 § vallagen (FFS 
714/1998) ska för förhandsröstning som verkställs i anstalter tillsättas 
en eller flera valbestyrelser, som består av ordförande, vice ordfö-
rande och en annan medlem samt ett nödvändigt antal gruppvisa er-
sättare, dock minst tre. 
 
Valbestyrelsen ska tillsättas av kommunfullmäktige. 
 
Nuvarande valbestyrelse enligt nedan: 
 
Ordinarie ledamöter:  Ersättare: 
Carl-Gunnar Bergman  Britt-Inger Berthén-Eklund 
Nina Andersson   Ingvald Svensson 

     (avliden) 
Margareth Häggblom  Karin Fällman 

 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige val av valbestyrelse 
för samtliga allmänna val som sker 2023 -2026 enligt följande:  
- tre ledamöter, varav en utses till ordförande och en till vice ordfö-
rande  
- tre ersättare. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att till Eckerö kom-
muns valbestyrelse för samtliga allmänna val som sker 2023-2026 
väljs följande personer: 
 
Margareth Häggblom ordförande  
Britt Berthén-Eklund vice ordförande  
Gunnar Stjärnfelt medlem 
 
Karin Fällman första suppleant  
Bo Ekblom andra suppleant  
Keijo Rosenqvist tredje suppleant 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
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KS § 8 ERSÄTTNING FÖR ERKÄNNANDE AV YRKESKVALIFIKATIONER 
 

Kommunstyrelse 10.01.2023 § 8 
 

Vikarierande daghemsföreståndare har inkommit med anhållan om 
att ersättning för erkännande av yrkeskvalifikationer. I anhållan står 
följande: 
 
Jag Jenny Söderlund ansöker om att få min validering för behörighet 
för lärare inom småbarnspedagogiken och tentamen i åländsk barn-
omsorgslag och grundskolelagstiftnings avgifter ersatta. 
 
Jag jobbar på Daghemmet Nyckelpigan som lärare inom småbarns-
pedagogiken samt vice föreståndare. Jag blev anställd före den nya 
lagen kom som kräver en validering av utländskutbildning. 
 
Då jag studerat till förskollärare i Sverige behöver jag validera mig för 
att ha behörighet som lärare inom småbarnspedagogiken på Åland. 
Samt behöver jag ha behörigheten för att kunna vikariera/söka före-
ståndartjänst inom barnomsorgen i Eckerö.  
 
Vidare krävs det som föreståndare att man är godkänd i åländsk 
barnomsorgslag och grundskolelagstiftning.  
 
Avgifterna som vikarierande daghemsföreståndare har betalat är föl-
jande: 
 
Ansökan om förskollärare legitimation Skolverket 150.86 € 
Ansökande om erkännande av yrkeskvalifikationer, LR  240,00 € 
Tentamensavgift Högskolan på Åland  30.00 € 
 
Totalt     420,86 € 
 
Tentamensavgiften vid Högskolan på Åland har genom tjänsteman-
nabeslut av kommundirektören ersatts för barn- och äldreomsorgsle-
daren dem 9.11.2022 (Tj 18/2022). 
 
Tf. kommundirektör har efterhört praxis i Saltivk, Sund, Mariehamn 
och Hammarland. I samtliga fall bekostar arbetstaga-
ren/tjänstemannen själv valideringsavgiften inklusive tentamensavgif-
ten. 
 
Inom kommunernas socialtjänst KF. har det den 13.12.2022 beslutats 
följande (§ 222): 
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Anställda i en befattning som kräver yrkesrättigheter inom socialvår-
den kan på anhållan beviljas arbets-/tjänstledighet med lön upp till 
fyra dagar per halvår för behörighetsgivande studier. Frånvaroanhål-
lan ska göras i så god tid som möjligt och ledigheten planeras in i ar-
betsskiftsförteckningen. Tidpunkten för ledigheten anpassas om möj-
ligt efter närstudiedagar och/eller verksamhetens behov.  
 
Anställda i en befattning som kräver yrkesrättigheter inom socialvår-
den har möjlighet att på anhållan få avgiften ersatt för legitimering och 
registrering av skyddad yrkesbeteckning. Detta förutsatt att den an-
ställda fortsätter sin anställning inom KST i minst 1 år efter registre-
ringen. Om anställningsförhållandet avslutas på den anställdes ini-
tiativ inom 1 år efter registreringen återbetalas ersättningen i sin hel-
het till KST. Om anställningsförhållandet avslutas inom 2 år efter regi-
streringen återbetalas 50 % av ersättningen till KST. Befintliga an-
ställda som erhållit yrkesrättigheter sedan KST bildades 1.1.2021 kan 
ansöka om denna ersättning retroaktivt. 
 
Bör noteras att lärare inom barnomsorgen inte anses vara social-
vårdspersonal.  
 
I personalpolicy Eckerö kommun (fastställd av kommunfullmäktige § 
160, 15.12.2016) står det följande: 
 
4.9. Studier, utbildning och fortbildning 
 
Att utveckla sin kompetens är både en skyldighet och rättighet för 
varje anställd. Var och en har ansvar för att underhålla sin kompetens 
och hålla engagemanget och arbetsglädjen vid liv. För påbjuden ut-
bildning eller fortbildning på arbetstid erhåller den anställde lön och 
ersättningar enligt gällande kollektivavtal. Om utbildningen sker utan-
för arbetstid ersätts den anställde i första hand med ledig tid och i 
andra hand med lön jämte ersättningar i enlighet med kollektivavtalet. 
  
Det finns ett mycket stort värde i att personalen tar egna initiativ till 
sin fortbildning. Ambitionen bör uppmuntras och stödjas av arbetsgi-
varen. Kommun som arbetsgivare bekostar terminsavgift eller belopp 
i motsvarande storleksordning för yrkesrelaterad fortbildning för an-
ställda vid Högskolan på Åland eller hos annan kursarrangör som 
äger rum på den anställdes fritid. Ingen kompensation generellt utgår 
i form av ledighet eller ersättning för sådan utbildning. Undantag gäl-
lande ledighet eller annan ersättning ges av arbetsgivaren om en 
fortbildningsinsats har den angelägna kompetenshöjningen. Kompen-
sation i form av ledighet förutsätter särskilt beslut. 
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Kommundirektörens förslag:  
 
Lärare inom barnomsorgen kan anses vara en personalgrupp som är 
svårrekryterad på Åland. För att attrahera potentiella medarbetare fö-
reslår kommundirektören att kommunstyrelsen åtminstone beviljar er-
sättning vad beträffar avgift för: 
 
1. Ansökande om erkännande av yrkeskvalifikationer, LR 240,00 € 
2. Tentamensavgift Högskolan på Åland    30.00 € 
 
Om anställningsförhållandet avslutas inom 2 år efter registreringen 
återbetalas 50 % av ersättningen till Eckerö kommun.  
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag, med tillägg att ansökan om förskollärare legitimation av 
Skolverket, 150.86 €, även ersätts.  
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KS § 9 TIDIGARE FRISKVÅRDSAVTAL 
 

Kommunstyrelse 10.01.2023 § 9 
 

Kommunfullmäktige har den 15.12.2022 beslutat att fastslå Eckerö 
kommuns budget 2023 och ekonomiplan 2024 - 2025. Detta innebär 
att Eckerö kommun övergår till friskvårdsleverantören Friskvård.ax. 
Avtalen med tidigare friskvårdsleverantörer och kommunen behöver 
därav sägas upp. Det är oklart huruvida alla aktörer än är aktiva. Åt-
minstone följande leverantörer har kommunen som friskvårdsleveran-
törer: 
 
Aktiv Hälsa  
Avancia  
Bara Vara  
Chandni Flow 
Ciceron MB 
Eckerö Golf  
Eckerö Idrottsklubb 
Fananamma  
Folkhälsan i Eckerö 
Godby simhall 
Hela Hälzan 
Karlsson Kiropraktik  
LE Massage 
Mariebad 
Medis 
Skönhetsmagasine  
Stall Rosenqvist  
Team Massage.Nu  
Träningsverket  
Ålands Curling  
Ålands Idrottscenter 
Morgonsim  
Ålands Motionsförbund  
 
I genomgång av samtliga avtal kan det konstateras att alla kommuner 
som Eckerö har ingått avtal med inte är verksamma mera år 2023. 
Enligt de avtal som finns gäller uppsägningstid från en månad till tre 
månader. I en del avtal stipuleras ingen uppsägningstid. Se bilaga 
Uppsägningstid vad beträffar friskvårdsaktörer som Eckerö kommun 
har ingått avtal med, för närmare redovisning. Det redovisas inte för 
de aktörer som med säkerhet har avslutat sin verksamhet. 
 
De flesta friskvårdsaktörer som Eckerö kommun har ingått avtal med 
finns även tillgängliga inom friskvård.ax friskvårdsprogram. Enstaka 
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friskvårdsaktörer finns inte med i friskvårdsprogrammet vid friks-
vård.ax. 

 
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att säga upp avtal med samtliga friskvård-
aktörer som kommunen har ingått avtal med. Kommunstyrelsen utgår 
ifrån att avtal automatiskt hävts i samband med att enstaka frisk-
vårdsaktörer upphört med sin verksamhet innan år 2023.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att avisera samtliga friskvårdsaktörer som 
kommunen har ingått avtal med att avtal sägs upp från kommunens 
sida så att sista avtalsdag är 30.04.2023. 

 
BESLUT: 
 
Enligt förslag. 
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KS § 10 UTHYRNING AV EKERGÅRDENS LÄGENHETER, LÄGENHET NUMMER 1 
 

Kommunstyrelse 10.01.2023 § 10 
 
 
 
Bilagor: 

 
- Bostadsansökan (konfidentiell på grund av känsliga personuppgif-

ter) 
 

 
I kommunens pensionärslägenheter i Ekergården, Kyrkoby, är en lä-
genhet nummer 1 ledig för uthyrning. Följande information stod i 
kommunens infoblad den 01.12.2022 angående lägenhet nummer 1: 
 
- Den ena lägenheten är på 44,8 kvm fördelat på två rum och kök. 

Kallförråd ingår. Hyran är 473,10 €/månad (efter planerad hyres-
höjning 1.2.2023). I hyran ingår värme, vatten och hushållsel. En 
garantihyra på en månadshyra uppbärs före inflyttning. Inflyttning 
omgående.  
 

- Pensionärslägenheter vid Ekergården hyrs ut i första hand till 
pensionärer som uppfyller följande kriterier: - är pensionär 

-   har Eckerö kommun som hemort 
-  har tillräckliga inkomster att betala hyra och andra boendeutgifter 
samt har inte betydande betalningsanmärkningar, skulder och indriv-
ning sedan tidigare gällande hyror och elektricitet 
 
Kommunstyrelsen hade beslutat att hyra ut lägenhet nummer 1 (§ 
07.12.2022 § 355) till en annan sökande som efter beslut aviserade 
om att sökanden inte längre var intresserad av att flytta till lägenhet 
nummer 1. 
 
Den 16.12.2022 ankom en ny ansökan angående lägenhet nummer 
1. Tonny Hagberg önskar hyra lägenhet nummer 1. Kriterierna för ut-
hyrning av Ekergårdens lägenheter hade då uppdaterats genom KS 
beslut 07.12.2022 (§ 350) till följande: 
 
- Pensionär och/eller över 65 år.  
- Eckerö kommun som hemort 
- Erhålla eller vara i behov av någon form av socialservice av Eck-

erö kommun. 
 

Sökanden uppfyller två av tre kriterier. Dessa är: 
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- Pensionär och/eller över 65 år.  
- Eckerö kommun som hemort. 
 
Det har inte inkommit någon annan ansökan angående lägenhet 
nummer 1.  
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hyra ut lägenhet nummer 1 på två rum, 
vid Ekergården till Tonny Hagberg. Kommunstyrelsen beslutar att hy-
resavtalet ska ingås från och med den 01.02.2023 eller enligt över-
enskommelse.  
 
Kommundirektören befullmäktigas att forma och underteckna det 
slutgiltiga hyresavtalet. 
 
BESLUT:  
 
Enligt förslag.  
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KS § 11 UPPSÄGNING BYRÅSEKRETERARE/LÖNERÄKNARE 
 

Kommunstyrelse 10.01.2023 § 11 
 

Byråsekreterare/löneräknare Sophie Johansson har per den 
19.12.2022 aviserat att hon säger upp sig från ordinarie tjänst som 
byråsekreterare/löneräknare.  

 
 

Kommundirektörens förslag:  
 
Kommunstyrelsens konstaterar att Sophie Johanssons sista arbets-
dag var den 02.01.2023. 
 
Beslut: 
 
Enligt förslag.  
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KS § 12 PER CAPSULAM-BESLUT, ANNONS FÖR REKRYTERING AV 

LÖNEADMINISTRATÖR/BYRÅSEKRETERARE 
 

Kommunstyrelse 10.01.2023 § 12 
 

- Bilaga, per capsulam-beslut. 
- Bilaga, uppsägning byråsekreterare/löneräknare 
 
Byråsekreterare/löneräknare Sophie Johansson har per den 
19.12.2022 aviserat att hon säger upp sig från ordinarie tjänst som 
byråsekreterare/löneräknare. Kommunstyrelsen har konstaterat (KS 
10.12.2023, § 11) att Sophie Johanssons sista anställningsdag var 
den 02.01.2023. Kommunstyrelsen har den 19.12.2022 gjort ett per 
capsulam-beslut om att utannonsera tjänsten som löneadministra-
tör/byråsekreterare. Sisa ansökningsdag är den 15.01.2023.  

 
 

Kommundirektörens förslag:  
 
I Per capsulam-beslutet om rekrytering av löneadministra-
tör/byråsekreterare används benämningen löneräknare. Titeln löne-
räknare föreslås korrigeras till tjänsten som löneadministra-
tör/byråsekreterare. 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att per capsulam-beslut om rekrytering 
av löneadministratör/löneräknare har verkställts och annons finns på 
AMS, infobladet för januari månad samt sociala medier.  

 
Beslut: 
 
Enligt förslag. 
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KS § 13 PER CAPSULAM-BESLUT, REKRYTERING AV TF. 
LÖNEADMINISTRATÖR/BYRÅSEKRETERARE 

 
Kommunstyrelse 10.01.2023 § 13 
 

- Bilaga, per capsulam-beslut. 
 
Byråsekreterare/löneräknare Sophie Johansson har per den 
19.12.2022 aviserat att hon säger upp sig från ordinarie tjänst som 
byråsekreterare/löneräknare. Kommunstyrelsen har konstaterat (KS 
10.12.2023, § 11) att Sophie Johanssons sista anställningsdag var 
den 02.01.2023. Kommunstyrelsen har den 19.12.2022 gjort ett per 
capsulam-beslut om att anställa Lillemor Idman som Tf. löneadminist-
ratör/byråsekreterare från och med den 19.12.2022 fram till 
28.02.2023. Kommunstyrelsen har beslutat att Lillemor Idman erhåller 
timlön om 22 € (exklusive sociala avgifter). Lillemor Idman arbetar 
timme för timme och lön utbetalas utefter redovisade timmar till Tf. 
kommundirektör.  

 
 

Kommundirektörens förslag:  
 
I Per capsulam-beslutet om rekrytering av löneadministra-
tör/byråsekreterare används benämningen löneräknare. Titeln löne-
räknare föreslås korrigeras till tjänsten som löneadministra-
tör/byråsekreterare. 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att per capsulam-beslut om Tf. rekryte-
ring av löneadministratör/byråsekreterare har verkställts och Lillemor 
Idman har påbörjat sin tjänst från och med den 19.12.2022. 
 

 
Beslut: 
 
Enligt förslag. 
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KS § 14 REKRYTERINGSGRUPP, ORDINARIE TJÄNST SOM 

LÖNEADMINISTRATÖR/BYRÅSEKRETERARE 
 

Kommunstyrelse 10.01.2023 § 14 
 
 

Byråsekreterare/Löneadministratör Sophie Johansson har per den 
19.12.2022 aviserat att hon säger upp sig från ordinarie tjänst som 
Byråsekreterare/Löneadministratör. Kommunstyrelsen har konstaterat 
(KS 10.12.2023, § 11) att Sophie Johanssons sista anställningsdag 
var den 02.01.2023. Kommunstyrelsen har den 19.12.2022 gjort ett 
per capsulam-beslut om att utannonsera tjänsten som löneadminist-
ratör/byråsekreterare. Sisa ansökningsdag är den 15.01.2023.   
 
Kommunstyrelsen bör tillsätta en rekryteringsgrupp för tjänsten som 
löneadministratör/byråsekreterare.  

 
 

Kommundirektörens förslag:  
 
Kommunstyrelsen tillsätter en rekryteringsgrupp vad beträffar ordina-
rie tjänst som löneadministratör/byråsekreterare. Rekryteringsgrup-
pen bör ha ett förslag på en lämplig kandidat för tjänsten som löne-
administratör/byråsekreterare inför kommunstyrelsens sammanträde 
den 31.01.2023. 

 
Beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en rekryteringsgrupp bestå-
ende av: 
 
Ordförande: Britt Berthén-Eklund, ersättare Jan-Anders Öström 
Medlem: Maarit Grönlund 
Sekreterare och sammankallare: Tf. kommundirektör, Benjamin Sido-
rov 
 
Rekryteringsgruppen bör ha ett förslag på en lämplig kandidat för 
tjänsten som löneadministratör/byråsekreterare inför kommunstyrel-
sens sammanträde den 31.01.2023. 
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Dnr: KANSLI 2/2023 
 

KS § 15 KALLELSE TILL SAMRÅD GÄLLANDE ÖJVÄGEN 
 

Kommunstyrelse 10.01.2023 § 15 
 

 
Den 03.01.2023 har ordförande för Öjvägens väglag, John Hilander, 
inkommit med följande skrivelse. 
 
Till kommunenstyrelsen Eckerö kommun!  
Öjvägens väglags styrelse önskar kalla kommunstyrelsen i Eckerö för 
ett gemensamt samråd gällande öjvägen 1! 
Väglaget ämnar hålla årsstämma den 28.1 och vill då ha möjlighet att 
diskutera kommunens aktuella ställning kring övertagandet av vägen. 
Förslag på datum tisdag 17.1 eller 24.1 kl 18.30 plats fiskrökeriet kä-
ringsund. 
 
Meddela undertecknad om ert ev. deltagande och vilket datum som 
passar bäst 

 
 

Kommundirektörens förslag:  
 

Kommunstyrelsen diskuterar eventuellt deltagande samt lämpligt da-
tum för deltagande på Öjvägens väglags styrelses inbjudan för sam-
råd.  

 
Beslut: 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att det föreligger jäv för ledamot John 
Hilander. John Hilander avlägsnar sig från sammanträdet 20:25. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att besvara skrivelsen enligt följande: 
 
Kommunstyrelsen välkomnar väglagets styrelse till kommunkansliet 
tisdagen den 17.01 klockan 18:30. Kommunstyrelsens ordinarie le-
damöter samt kommunfullmäktiges presidium har för avsikt att när-
vara. Ett diskussionsprotokoll kommer att föras för kommunens del av 
Tf. kommundirektör. Kommunstyrelsen emotser svar om deltagande 
av Öjvägens väglags styrelse senast torsdagen den 12.01.2023 
klockan 15:00. Svaret ska meddelas till Tf. kommundirektör Benjamin 
Sidorov. 
 
Paragrafen justeras omedelbart.  
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KS § 16 EXTRA ÄRENDE: MÖTE MED VIND AX 26.01.2023 
 

Kommunstyrelse 10.01.2023 § 16 
 

 
Den 26.01.2023 ska kommunen hålla möte med Vind AX.  

 
 

Kommundirektörens förslag:  
 

Kommunstyrelsen diskuterar aktuella frågor inför mötet med Vindax 
ab den  26.01.2023.  
 
 
Beslut: 
 
Susann Fagerström anmäler jäv. med motiveringen att hon är med-
lem i Ålands vindenergiandelslags styrelse och Ålands vindenergi-
andelslag är delägare i Vind AX ab. Susann Fagerström avlägsnar sig 
19:45. 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att jäv föreligger.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att av byggnadstekniska förvaltningen be-
gära om de beslut som har gjorts angående ansvarsfördelningen vad 
beträffar eventuella reparationsbehov av Skeppsviksvägen i samband 
med att Vind AX ab konstruerat Vindkraftverk i Långnabba.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att av byggnadstekniska förvaltningen be-
gära om syneprotokoll efter att transporter kopplade till Vind AX ab 
konstruktion av Vindkraftverk slutförts. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
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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: 1 – 7 §, 11 §, 15 - 16§ 
 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skrift-
ligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 8 – 10 §, 12 – 13 § 
 

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: 8 – 10 §, 12 – 13 §  
 
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 kommu-
nalbesvär endast av den framställt rättelseyrkandet. Om beslutet änd-
ras 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 till-
kommit i felaktig ordning, den myndighet som fattat beslutet har över-
skridit 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 
eller officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärs-
tiden skall räknas. 
 

Inlämnande av  Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före be-



 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
10.01.2023 
 

Sida 
25 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till 
påseende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

besvärshandlingarna 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 besvärs-
tiden går ut. 

Tilläggsuppgifter 
 

 

Fogas till protokollet 
 

 


