
 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSE 

SAMMANTRÄDESKALLELSE 

 
Sammanträdestid 
 

Tisdagen  31.01.2023 kl. 18:30–  
 

Sammanträdesplats Kommunkansliet 
 
 

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

KS § 30 Kallelse och beslutförhet 

KS § 31 Val av protokolljusterare, tid 

KS § 32 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

KS § 33 Delgivningar 

KS § 34 Markköp, revidering av detaljplan i Storby bostadsområde, Bettylund 

KS § 35 Rekryteringsgrupp, ordinarie tjänst som 
löneadministratör/byråsekreterare 

KS § 36 Uppdaterad tjänstebeskrivning för byråsekreterare 

KS § 37 Uppdaterad arbetsbeskrivning för byråsekreterare/kanslist 

KS § 38 Inbjudan, diskussion om eventuell samordning av integration 

KS § 39 Tillsättande av äldreråd 2023 

KS § 40 Arbetsgrupp Öjvägen 

 

 
 

Eckerö 27.01.2023  
 
 
 
Jan-Anders Öström 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. xx.xx.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  31.01.2023 kl. 18:30– 20.48 

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

ordförande 
viceordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
 

Föredragande 
 

Benjamin Sidorov tf. kommundirektör 

Övriga närvarande Anders Svebilius 
Bernt Bergman 

kommunfullmäktiges ordförande 
kommunfullmäktiges viceordfö-
rande 

Paragrafer 
 

 30 - 40 

Underskrifter 
 
 
 
 
 

ordförande 
 
 
 
Jan-Anders Öström 

sekreterare 
 
 
 
Benjamin Sidorov 

Protokolljustering 
Ort och tid 

Eckerö torsdag den 02.02.2023, kl. 20.00. 

 
 
 
Susann Fagerström  
 

 
 
 
Sven-Eric Carlsson 
 

Protokollet framlagt till-
påseende. Plats och tid 
 
Intygar 

Kommunkansliet i Överby fredag den 03.02.2023 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 § 30 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET 
 
Kommunstyrelse 31.01.2023 § 30 
 
 
 

FÖRSLAG: 
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KS § 31 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID  
 
Kommunstyrelse 31.01.2023 § 31 
 
 
 

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 Sven-Eric Carlsson 
till protokolljusterare. 
 
Protokollet ska vara justerat senast den 02.02.2023 kl. 20.00. 

 
BESLUT: 
 
Enligt förslag. 
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KS § 32 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
Kommunstyrelse 31.01.2023 § 32 
 
 
 

FÖRSLAG: 
Föredragningslistan godkänns med följande extra ärenden: 
- § 39 Tillsättande av äldreråd 
- § 40 Kallelse till samråd gällande Öjvägen 
  
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag.  
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__/__20__ 

 

KS § 33 DELGIVNINGAR 
 
Kommunstyrelse 31.01.2023 § 33 
 
 

- Budgetuppföljning, december 2022 
- Beviljande av komplettering av skatteinkomster 
- Beviljande av landskapsandelar för kommunernas utbildningsverk-

samhet 2023 
- Hammarlands kommunstyrelses beslut 10.01.2023 § 11 
- Kompensation till kommunerna för resekostnadsavdraget och 

grundavdraget 
- Skatterater december 2022 
- Skatterater januari 2023 
- Inbjudan till seminarium för äldrepolitiskt program 10.2.2023 
- LR, beslut taxitillstånd 
- Öjvägens väglagsstämma 

 
Kommundirektörs tjänstemannabeslut till kännedom: 

o TJ 4/2023 Vikarierande lokalvårdare 
 

BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen antecknar delgivningarna till kännedom.  
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Dnr: KANSLI 312/2022 
 

KS § 34 MARKKÖP, REVIDERING AV DETALJPLAN I STORBY BOSTADSOMRÅDE, BETTYLUND 
 
Kommunstyrelse 31.01.2023 § 34 
 
Kommunstyrelse 24.01.2023 § 26 
 
Kommunfullmäktige 15.12.2022 § 95 
 
Kommunstyrelse 29.11.2022 § 342 
 
 

Referensgruppen för revidering av detaljplaneringen av Storby bo-
stadsområde har inlämnat en anhållan daterad den 17.11.2022 om att 
kommunstyrelsen inleder ett markbyte genom att ta fram ett ägobytes-
avtal, se bilaga Markbyte, till KS från referensgruppen Storby detalj-
plan. 
 
Kommunstyrelsen i Eckerö beslöt den 13.04.2021 §87 att tillsätta en 
referensgrupp för revideringen av detaljplaneringen av Storby bostads-
område med följande sammansättning: 
Sven-Eric Carlsson, ordförande och sammankallare 
Anders Svebilius 
Ann-Sofi Stjärnfelt 
Jan-Anders Öström, ersättare 
 
Referensgruppen har i samarbete med arkitekten arbetat fram ett ut-
kast till revidering av detaljplanen för att sammankoppla Solgår-
den/Nyckelpigan med Haralds bostadsområde. 
 
Förfrågningar till berörda markägare har utskickats för att efterhöra 
åsikter och funderingar kring detaljplaneringen.  
 
I kontakter med markägaren till Bettylund 43-406-19-2 om 3700 m2 har 
det framkommit ett förslag till köp för en summa om 10 000 €. (ca. 2,70 
€/m2) 
 
Värdering har utförts för berörda fastigheter i Storby av Fastighetsbyrå 
Karlsson Ab och av kommunens skogsfastigheter av Ålands Skogs-
vårdsförening. 
 
Referensgruppen anser erbjudandet om köp som förmånligt med hän-
syn till värderingarna som gjorts. Gruppen ser det mycket fördelaktigt 
att förvärva marken i centrala Storby för att sammankoppla Solgår-
den/Nyckelpigan med Haralds bostadsområde och anhåller om att 
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kommunstyrelsen bereder ett ärende för att ingå ett köp med aktuell 
markägare. 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommundirektören föreslår att ett köpebrev tas fram vari framgår att 
ägaren till fastigheten Bettylund 43-406-19-2, säljer nämnd fastighet 
om 3700 m2 till ett belopp om 10000 € till Eckerö kommun. I kartbilaga 
ses aktuell fastighet. 

 
Kommunstyrelsen förordar inför fullmäktige att förslaget på markköp 
godkänns enligt förslag. Kommunstyrelsen befullmäktigas att utforma 
slutligt avtal.  

 
BESLUT: 
 
Enligt förslag.  
 

Kommunfullmäktige 15.12.2022 § 95 
 
 
Referensgruppen för revidering av detaljplaneringen av Storby bo-
stadsområde har inlämnat en anhållan daterad den 17.11.2022 om att 
kommunstyrelsen inleder ett markbyte genom att ta fram ett ägobytes-
avta. I kontakter med markägaren till Bettylund 43-406-19-2 om 3700 
m2 har det framkommit ett förslag till köp för en summa om 10 000 €. 
(ca. 2,70 €/m2). 

 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunstyrelsen förordar inför fullmäktige att förslaget på markköp 
godkänns enligt förslag. Kommunstyrelsen befullmäktigas att ta fram 
ett köpebrev vari framgår att ägaren till fastigheten Bettylund 43-406-
19-2, säljer nämnd fastighet om 3700 m2 till ett belopp om 10000 € till 
Eckerö kommun. 
 
Kommunstyrelsens anhåller om tilläggsanslag på 12 000 € för att verk-
ställa markköpet. 
 
Kommunstyrelsen befullmäktigas att utforma slutligt avtal. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna markköpet enligt förslag. 
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Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens anhållan om till-
äggsanslag på 12 000 € för verkställandet av markköpet. Tilläggsans-
laget läggs till investeringsbudgeten för år 2023.  
 

Kommunstyrelse 24.01.2023 § 26 
 
Kommunfullmäktige har den 15.12.2022 § 95 befullmäktigat KS att ut-
forma ett slutligt köpebrev vari framgår att ägaren till fastigheten 
Bettylund 43-406-19-2, säljer nämnd fastighet om 3700 m2 till ett be-
lopp om 10000 € till Eckerö kommun. 
 
Referensgruppen för detaljplaneringen av Storby bostadsområde för-
ordar bifogat förslag på köpebrev med Eriksson Omarhaug. 
 
Se bilaga: 
 
- Kartbilaga köpebrev Eriksson Omarhaug 
- Köpebrev Eriksson Omarhaug 
 
Kommundirektörens förslag:  

 
Kommunstyrelsen beslutar att referensgruppens utkast på köpebrev 
används som grund för undertecknande av avtal.  
 
Kommunstyrelsens ordförande, Jan-Anders Öström och Tf. kommun-
direktör Benjamin Sidorov befullmäktigas att underteckna slutgiltigt 
köprebrev på kommunens vägnar. 
 
Beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utkastet på köpebrev med föl-
jande förändring beträffande punkt 10 i avtalet: 
 
10. Huggning av området kommer på överlåtarens försorg att utföras 
under år 2023. Eventuell vinst från huggningen/utkörningen tillfaller 
överlåtaren. 

 
Kommunstyrelse 31.01.2023 § 34 

 
Efter kommunstyrelsens beslut den 24.01.2023 § 26 har representan-
ter ur referensgruppen för revidering av detaljplaneringen och Kom-
muntekniker/byggnadsinspektör meddelat att kommunstyrelsen miss-
tolkat punkt 10 i utkastet på köpebrevet beträffande kommunens köp 
av fastigheten Bettylund 43-406-19-2.   
 
I punkt 10 stod det följande i det ursprungliga utkastet: 
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10. Huggning av området kommer att utföras under år 2023. Eventuell 
vinst från huggningen/utkörningen tillfaller överlåtaren. 
 
Kommunstyrelsen beslöt att ändra punkt 10 till följande formulering un-
der sammanträdet den 24.01.2023, § 26: 
 
10. Huggning av området kommer på överlåtarens försorg att utföras 
under år 2023. Eventuell vinst från huggningen/utkörningen tillfaller 
överlåtaren. 
 
Representanter ur referensgruppen för revidering av detaljplaneringen 
och Kommuntekniker/byggnadsinspektör har förtydligat att det borde 
stå följande i utkastet till köpebrev, om det som har diskuterats under 
förhandlingarna ska efterföljas: 
  
10. Huggning av området kommer på förvärvarens försorg att utföras 
under år 2023. Eventuell vinst från huggningen/utkörningen tillfaller 
överlåtaren. 

 
Kommundirektörens förslag:  

 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdatera punkt 10 i utkastet på köpe-
brev som referensgruppen framställt. Kommunstyrelsen beslutar att 
följande text stipuleras i punkt 10.   
 
10. Huggning av området kommer på förvärvarens försorg att utföras 
under år 2023. Eventuell vinst från huggningen/utkörningen tillfaller 
överlåtaren. 
 
Kommunstyrelsens ordförande, Jan-Anders Öström och Tf. kommun-
direktör Benjamin Sidorov befullmäktigas att underteckna slutgiltigt kö-
pebrev på kommunens vägnar. 
 
 
Beslut: 
 
Enligt förslag. 
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Dnr: KANSLI 323/2022 
 

KS § 35 REKRYTERINGSGRUPP, ORDINARIE TJÄNST SOM 

LÖNEADMINISTRATÖR/BYRÅSEKRETERARE 
 

Kommunstyrelse 31.01.2023 § 35 
 
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 By-
råsekreterare/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 löneadministra-
tör/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 ordinarie 
tjänst som löneadministratör/byråsekreterare. Rekryteringsgruppen 
bör ha ett förslag på en lämplig kandidat för tjänsten som löneadminist-
ratör/byråsekreterare inför kommunstyrelsens sammanträde den 
31.01.2023. 

 
Beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en rekryteringsgrupp bestående 
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 tjäns-
ten som löneadministratör/byråsekreterare inför kommunstyrelsens 
sammanträde den 31.01.2023. 
 

Kommunstyrelse 30.01.2023 § 35 
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Bilagor: 
- Rekryteringsprotokoll 
- Sammanställning av samtliga intervjuer 
- Annons 
 
Enligt bilaga (rekryteringsprotokoll) föreslår rekryteringsgruppen uti-
från en helhetsbedömning att Annette Hasselberg erbjuds tjänsten 
som Löneadministratör/byråsekreterare, i andra hand föreslås Malin 
Nordblom. 
 
Kommundirektörens förslag: 
  
Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda Annette Hasselberg ordinarie 
tjänst som Löneadministratör/byråsekreterare, ifall Annette Hassel-
berg tackar nej erbjuds Malin Nordblom tjänsten. Tjänsten kan enligt 
överenskommelse påbörjas i februari 2023. Lön enligt AKTA 
01TO1060, 2728,74€. Arbetstid: Vardagar 100%, 36,25h/vecka. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att tillämpa prövotid om 6 månader. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att Tf. kommundirektör Benjamin Sidorov 
undertecknar slutgiltigt tjänsteavtal. 
 
Beslut: 
 
Enligt förslag. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
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KS § 36 UPPDATERAD TJÄNSTEBESKRIVNING FÖR BYRÅSEKRETERARE 
 

Kommunstyrelse 31.01.2023 § 36 
 

Bilaga: 
 
- Tjänstebeskrivning byråsekreterare 
 
 
I samband med att Eckerö kommun genomgår en arbetsvärdering be-
höver tjänstebeskrivningen uppdateras för byråsekreterare. 
 

 
Kommundirektörens förslag:  

 
Kommunstyrelsen fastlår tjänstebeskrivningen för byråsekreterare en-
ligt bilaga.  
 
Beslut: 
 
Enligt förslag. 
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KS § 37 UPPDATERAD ARBETSBESKRIVNING FÖR BYRÅSEKRETERARE/KANSLIST 
 

Kommunstyrelse 31.01.2023 § 37 
 

 
Bilaga: 
 
- Arbetsbeskrivning byråsekreterare/kanslist 
 
 
I samband med att Eckerö kommun genomgår en arbetsvärdering be-
höver arbetsbeskrivningen uppdateras för byråsekreterare/kanslist. 
 

 
Kommundirektörens förslag:  

 
Kommunstyrelsen fastlår arbetsbeskrivning för byråsekreterare/kans-
list enligt bilaga. 
 
Beslut: 
 
Enligt förslag med följande förändring i och med att kanslisten arbetar 
i ett arbetsavtalsförhållande: 
 
Skyldig att vikariera: Byråsekreterare i enlighet med behörighet. 
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KS § 38 INBJUDAN, DISKUSSION OM EVENTUELL SAMORDNING AV INTEGRATION 
 

Kommunstyrelse 31.01.2023 § 38 
 

 
Bilaga: 
 
- E-post 
- Förslag, gränsdragning integration 
 
 
Sunds kommun har den 25.01.2023 bjudit in samtliga kommuner för 
att diskutera en eventuell samordning av integration. 
 
I inbjudan står följande: 
 
I enlighet med beslutet i Sunds kommunstyrelse av 16.01.2023, § 15, 
så inbjuder Sunds kommun härmed in samtliga kommuner till en förut-
sättningslös diskussion om eventuell samordning av integration.  
 
Inbjudan riktar sig till kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrel-
sens ordförande och kommundirektören i respektive kommun. 
  
Mötet går av stapeln onsdagen den 15e februari klockan 18:30. Bero-
ende på hur många som vill komma så kommer mötet antingen hållas 
i Sunds kommunkansli eller på någon annan plats i Sund. 
 
Därför önskar svar från varje kommun senast onsdag den 1a februari. 
Det går bra att delta på distans så meddela gärna det också om ni 
deltar fysiskt eller via distans. 
 
Till inbjudas så bifogas ett förslag till gränsdragning mellan primärkom-
munerna och KST som kan tjäna som en slags grund för diskussionen.  
 
Välkomna. 
 

 
Kommundirektörens förslag:  

 
Kommunstyrelsen beslutar om deltagande i diskussionstillfället om en 
eventuell samordning av integration. 
 
Beslut: 
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Kommunstyrelsen beslutar att tf. kommundirektör anmäler sig själv, 
Kommunfullmäktiges ordförande och kommunstyrelsens ordförande till 
diskussionstillfälle om eventuell samordning om integration. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
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Dnr: KANSLI 320/2022 
 

KS § 39 TILLSÄTTANDE AV ÄLDRERÅD 2023 
 

Kommunstyrelse 31.01.2023 § 39 
 
Kommunstyrelse 07.12.2022 § 347 
 

Enligt 48 § 1 mom. i kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland 
tillsätter kommunfullmäktige en styrelse vid ett sammanträde som full-
mäktige håller i januari. Antalet ledamöter skall vara minst fem. Leda-
möterna och personliga ersättare för dem utses för två år åt gången.  
 
Enligt Kommunfullmäktiges beslut (27.01.2022 § 7) är nuvarande kom-
munstyrelsen mandatperiod för år 2022 – 2023. Kommunallagen 
(1997:73), § 31a stipulerar att medlemmarna i äldrerådet tillsätts för 
kommunstyrelsens mandattid. Senaste beslut om medlemmar i äldre-
rådet gjordes den 08.12.2020 (§ 396) av kommunstyrelsen. För år 
2022 har inte ett nytt äldreråd tillsatts trots bestämmelserna i Kommu-
nallagen (1997:73), § 31a och 48 § i kommunallagen (1997:73) samt 
kommunfullmäktiges beslut (08.12.2022 § 396) om att äldrerådets till-
sätts får år 2021. Ett nytt äldreråd borde ha tillsatts i samband med 
kommunstyrelsen nya mandatperioden år 2022 – 2023.  
 
Kommunstyrelsen är det organ som tillsätter äldrerådet i enlighet med 
31 a § kommunallagen (1997:73) samt Äldrelag (2020:9) för Åland. 
Detta i enlighet med 10 § 2 mom i Äldrelag (2020:9) för Åland, direkt 
citerat: 
 
Kommunstyrelsen utser medlemmar i äldrerådet bland intresserade 
kommunmedlemmar som hör till den äldre befolkningen. Till medlem 
kan också en anhörig till en äldre person väljas om det är ändamåls-
enligt för att äldrerådet allsidigt ska representera dem som brukar olika 
former av socialservice för äldre i kommunen. Medlemmarna i äldrerå-
det ska ha sin permanenta bosättningsort i kommunen. 
 
Enligt instruktion för äldrerådet i Eckerö kommun, antagen av kommun-
fullmäktige den 18.10.2018 § 91 tillsätts äldrerådet enligt följande: 
 
Äldrerådet tillsätts av kommunstyrelsen och har fem (5) medlemmar 
genom förslag från socialnämnden och pensionärsföreningen i Eckerö. 
Varje medlem har en personlig ersättare. Socialnämnden föreslår två 
(2) medlemmar. Tre (3) medlemmar föreslås av pensionärsföreningen 
i Eckerö. Äldrerådet utser inom sig ordförande och viceordförande. 
Sekreteraren utses å tjänstens vägnar bland anställda inom social-
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kansliet. Äldrerådets ledamöter utses för samma tidsperiod som leda-
möterna i socialnämnden är valda. Sammasättningen ska i övrigt följa 
jämställdhetslagen som stadgar att könsfördelningen i kommunala or-
gan, utom fullmäktige, ska vara inom intervallet 40-60 procent. 
 
Kommunfullmäktige har den 28.10.2021 § 55 beslutat att socialnämn-
dens uppgifter överförs till kommunstyrelsen år 2022. Det kan därav 
tolkas att kommunstyrelsen kan föreslå två medlemmar till äldrerådet. 
Tre medlemmar ska föreslås av Eckerö pensionärsförening. Därefter 
ska kommunstyrelsen besluta om äldrerådets sammansättning.  
 
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att efterhöra intresset att vara medlem i 
äldrerådet bland kommunmedlemmarna för år 2023. 
 
Kommunen avviserar på sociala medier och kommuninfo i januari 2023 
om att kommunmedlemmar som är intresserade av att vara medlem i 
äldrerådet inkommer skriftligen med ett meddelande om detta till kom-

munkansliet eller per e-post till info@eckero.ax senast den 
27.01.2023 klockan 15:00. 
 
Kommunstyrelsen meddelar Eckerö pensionärsförening om behovet 
av att Eckerö pensionärsförening föreslår tre medlemmar, inklusive er-
sättare, till Äldrerådet för år 2023. Eckerö pensionärsförening ombes 
inkomma skriftligen med sitt förslag till kommunkansliet senast den 
27.01.2023 klockan 15:00 eller per-epost till info@eckero.ax. 
 
Kommunstyrelsen beslutar om äldrerådets sammansättning för år 
2023 i februari 2023. 

 
BESLUT: 
 
Enligt förslag.  
 

Kommunstyrelse 31.01.2023 § 39 
 

Kommunstyrelsen beslöt den 07.12.2022 § 347 att efterhöra intresset 
att vara medlem i äldrerådet bland kommunmedlemmar för år 2023. 
Senast den 27.01.2023 har Eckerö pensionärsförening ombetts att in-
komma med förslag på medlemmar till äldrerådet för år 2023, övriga 
intresserade ska även senast den 27.01.2023 har inkommit med in-
tresse att delta i äldrerådet. 
 

mailto:info@eckero.ax
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Kan konstateras att Eckerö pensionärsförening inkommit med tre kan-
didater (inklusive ersättare), och en övrig kandidat har anmält intresse. 
Den övriga kandidaten är även med i Eckerö pensionärsförenings för-
slag. 
 
Kan konstateras att inte det inte har inkommit tillräckligt med intresse-
rade kandidater för att verkställa ett nytt äldreråd för år 2023 i enlighet 
nuvarande instruktion för äldrerådet i Eckerö kommun. 
 
Äldrelag (2020:9) för Åland och Kommunallag (1997:73) för landskapet 
Åland stipulerar inte ett specifikt krav på antalet medlemmar i äldrerå-
det. I Äldrelagens detaljmotivering att kommunen kan anta en instrukt-
ion där bland annat beslutas om antalet ledamöter. Det kan tolkas att 
Eckerö kommun behöver följa instruktion för äldrerådet i Eckerö kom-
mun om 5 medlemmar inklusive ersättare. 
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga tiden som kommuninvånarna 
kan visa intresse för att delta i äldrerådet fram till den 28.02.2023. Ti-
digare intresseanmälningar beaktas.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen avviserar på sociala medier 
i februari 2023 om att kommunmedlemmar som är intresserade av att 
vara medlem i äldrerådet inkommer skriftligen med ett meddelande om 

detta till kommunkansliet eller per e-post till info@eckero.ax senast 
den 28.02.2023 klockan 15:00. 
 
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag. 
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Dnr: KANSLI 2/2023 
 

KS § 40 ARBETSGRUPP ÖJVÄGEN 
 

Kommunstyrelse 31.01.2023 § 40 
 

 
Den 17.01.2023 höll kommunstyrelsen och Öjvägens väglags styrelse 
ett samråd.  
 
Under samrådet diskuterades bland annat möjligheten till att bilda en 
gemensam arbetsgrupp. Till arbetsgruppen skulle två representanter 
av väglaget utses och två representanter av kommunstyrelsens utses.  

 
Kommundirektörens förslag:  

 
Kommunstyrelsen utser två representanter till gemensam arbetsgrupp 
med Öjvägens väglags representanter. Från kommunens perspektiv 
skulle arbetsgruppens förslagsvis sträva efter följande: 
 
- Att i samarbete med Öjvägens väglags representanter till arbets-

gruppen sträva efter att forma ett nytt avtalsutkast i enlighet med 
det principdokument som kommunfullmäktige fastställde år 2015 
(KF § 93.12.11.2015).  

 
Beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Ann-Sofi Stjärnfelt och Jan-Anders 
Öström som kommunens representanter för gemensam arbetsgrupp 
med Öjvägens väglag. 
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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: § 30 – 34, § 36 – 40 
 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skrift-
ligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: § 35 
 

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: 
 
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 
31.01.2023 
 

Sida 
21 

 

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 
 

 


