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

KS § 41 Kallelse och beslutförhet 

KS § 42 Val av protokolljusterare, tid 

KS § 43 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

KS § 44 Kejsar Alexander den II:s stipendium 2022 

KS § 45 Revisionsrapport 2021 

KS § 46 Instruktion, äldreråd 

KS § 47 Motion: Fullmäktigeledamöter i kommunfullmäktige 

KS § 48 Remiss, lagförslag om dricksvattenkvalitet 

KS § 49 Arbetsbeskrivning fritidsledare 

KS § 50 Tjänstebeskrivning löneadministratör/byråsekreterare 

KS § 51 Arbetsbeskrivning kock 

KS § 52 Arbetsbeskrivning ansvarig kock 

KS § 53 Arbetsbeskrivning lokalvårdare 

KS § 54 Rekrytering: kommundirektör 

KS § 55 Kanalbron i Käringsund 

KS § 56 Hammarlands kommuns återinträde i Oasen k.f. 

KS § 57 Representant, tillsättande av byggnadskommitté för om- och tillbyggnad 
av KHS 

KS § 58 Arbetsgrupp Öjvägen 

KS § 59 Fifax, utvärdering 

   

 
 

Eckerö 08.02.2023  
 
 
 
Jan-Anders Öström 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 17.02.2023 på kom-
munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens 
hemsida www.eckero.ax. 
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Plats och tid 
 

Kommunkansliet tisdagen  14.02.2023 kl. 18:33 – 22:10 

Beslutande Jan-Anders Öström 
Sven-Eric Carlsson 
Britt Berthén-Eklund 
Susann Fagerström  
John Hilander (18:33 – 21:49) 

Ordförande (sekreterare § 54) 
viceordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
 

Föredragande 
 

Benjamin Sidorov (frånv. 21:13 – 
21:25) 

tf. kommundirektör 

Övriga närvarande Anders Svebilius 
Bernt Bergman (frånv.) 

kommunfullmäktiges ordförande 
kommunfullmäktiges viceordfö-
rande 

Paragrafer 
 

 41 - 59 

Underskrifter 
 
 
 
 
 

ordförande 
 
 
 
Jan-Anders Öström 

sekreterare 
 
 
 
Benjamin Sidorov 

Protokolljustering 
Ort och tid 

Eckerö torsdag den 16.02.2023, kl. 20.00. 

 
 
 
Susann Fagerström 
 

 
 
 
Britt Berthén-Eklund 
 

Protokollet framlagt till-
påseende. Plats och tid 
 
Intygar 

Kommunkansliet i Överby fredag den 17.02.2023 kl. 12.00. 

 
 
Berit Metsik 
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styrks 

 

Ort och tid 
 

 

Underskrift 
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KS § 41 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET 
 
Kommunstyrelse 14.02.2023 § 41 
 
 
 
 

FÖRSLAG: 
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag.  
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KS § 42 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID  
 
Kommunstyrelse 14.02.2023 § 42 
 
 
 

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 16.02.2023 kl. 20.00. 

 
BESLUT: 
 
Enligt förslag.  
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KS § 43 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
Kommunstyrelse 14.02.2023 § 43 
 
 
 

FÖRSLAG: 
Föredragningslistan godkänns med följande extra ärenden: 
 
§ 57 Representant, tillsättande av byggnadskommitté för om- och till-
byggnad av KHS 
 
§ 58 Arbetsgrupp Öjvägen 
 
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag med ytterligare ett extra ärende: 
 
§ 59 Fifax, utvärdering. 
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Dnr: KANSLI 296/2022 
 

KS § 44 KEJSAR ALEXANDER DEN II:S STIPENDIUM 2022 
 

Kommunstyrelse 14.02.2023 § 44 
 
 

Eckerö kommun utdelar stipendium ur Kejsar Alexander II:s stipendie-
fond. Beloppet är 250 € om inte styrelsen besluter något annat. 
Stipendiet kan tilldelas universitets-, eller högskolestuderande eller 
studerande som bedriver yrkestudier i läroinrättning utanför Åland. 
Studerande bör ha studerat minst två terminer vid nuvarande läroan-
stalt. 
 
Information om utdelning av stipendiet har utannonserats med gäl-
lande villkor samt urvalskriterier. 
 
Följande villkor och urvalskriterier är gällande för stipendiet: 
”Stipendiet kan sökas av universitets- och högskolestuderande eller 
studerande som bedriver yrkesstudier i läroinrättning utanför Åland. 
Sökanden skall ha varit bosatt i Eckerö kommun under ansökningsåret 
2022 samt året dessförinnan 2021. Såsom hemort räknas 
alltjämt Eckerö, om den sökande tidigare varit bosatt och folkbokförd i 
kommunen under minst tre år, oavsett om denne därefter har varit 
folkbokförd på studieorten under ansökningsåret och året dessförin-
nan. Den studerande bör med god framgång ha bedrivit studier under 
minst två terminer vid nuvarande undervisningsanstalt. 
 
Kommunstyrelsen beaktar vid sitt beslut om stipendiet i första hand 
den sökandes studieresultat i förhållande till ifrågavarande utbildnings-
nivå. I andra hand tas hänsyn till den sökandens ekonomiska ställning.” 
 
Inom utsatt tid har tre ansökningar inkommit. Ansökningarna återfinns 
som bilaga. Den 02.02.2023 har en sökande aviserat att hon inte stu-
derar under vårterminen 2023. De två andra sökandena studerar på 
heltid under vårterminen 2023.  
 
I januari 2022 tilldelades stipendiet till fem sökanden i och med att sti-
pendiet inte har delats ut på några års tid.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen utser den studerande som beviljas stipendiet. 
 
BESLUT: 
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Kommunstyrelsen beslutar att tilldela två av sökanden 500 € i stipen-
dium ur Kejsar Alexander II:s stipendiefond 2023. Båda stipendiaterna 
bjuds in till Eckerö kommunkansli för stipendieutdelning. 
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KS § 45 REVISIONSRAPPORT 2021 
 

Kommunstyrelse 14.02.2023 § 45 
 

 
Den 21.09.2022 utförde Eckerö kommuns utsedda revisorer en 
granskning av kommunen. Den 23.09.2022 meddelades följande: 
 
- Revisionsrapporten för år 2021 bör tas upp till ny behandling och 

åtgärder vidtas. Detta eftersom samma typ av brister som konsta-
terades år 2021 fortsättningsvis framkom under granskningen hös-
ten 2022.  

 
Följande rekommendationer och konstateranden finns av revisorerna i 
rapporten för år 2021 
 
- Uppmärksamhet bör fästas vid formulering av beslut, så att de är 

tydliga och innebörden klar samt på rättstavningen i protokollen. 
  

- Noterats har väsentlig brist på underskrift av protokollen 

 
- Över tjänstemannabesluten bör föras beslutsförteckning eller sam-

manställning som regelbundet vid varje möte delges resp. nämnd 
eller kommunstyrelsen. Detta i syfte för att ta ställning till när beslu-
ten vunnit laga kraft samt rätten till övertagande av ärende enligt 
kommunallagen. 

 
- Äldreomsorgsledaren har beviljat när-/distansundervisning på ar-

betstid för två anställda. I beslutet saknas en kostnadskalkyl som 
uppstått pga. Arbetstidsbortfall, deltagaravgifter, kursmaterial eller 
vikariekostnader. Ur beslutet framgår inte om medel för detta fun-
nits budgeterat eller om ledaren haft fullmakt att fatta dylika beslut. 

 
- I verksamhetsberättelsen rekommenderas att följande sammanfat-

tas: 
1. Hur man avser att utveckla den interna kontrollen under inneva-
rande ekonomiplaneperiod 
2. Hur man försäkrar att personalen har tillräckliga kunskaper i in-
tern kontroll och riskhantering. 
3. Vad man gör för att förhindra missbruk 
4. Hur man rapporterar eventuella fall av missbruk 

 
- Revisorerna önskar att kommunen utreder möjligheten att ta i bruk 

elektronisk identifieraring i samband med protokolljustering (vanlig 
e-post duger inte). 
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- Det behöver arbetas fram en rutin kring undertecknande av de fy-

siska protokollen som arkiveras i original i kommunen med de bila-
gor som har behandlats. 
 

- I verksamhetsberättelsen saknas bedömning av riskerna och osä-
kerhetsfaktorer i kommunen som helhet och miljöaspekterna. 
 

- Det saknas rutiner kring skattegränsdokumentationen av de nat-
ionella leveranserna 
 

- Memorialverifikat bör förtydligas, memorialverifikaten bör granskas 
och godkännas av två separata personer. 

 

- Inom hemtjänsten finns utestående fordringar från 2019. Det re-
kommenderas att möjligheten utres att avskriva gamla fordringar 
som man bedömer att man inte kommer att erhålla, som kreditför-
lust i 2022 års bokslut. 

 

- I bokslutet finns ett kort personalbokslut. Not 17 om personalstruk-
tur kunde flyttas till personalbokslutet. 
 

- I sammanställningen av antalet frånvarodagar rekommenderas att 
man anger sjukfrånvarodagar per anställd per enhet. 
 

- Uppmärksamhet bör fästas vid formulering av beslut inom äldrerå-
det. Det finns väsentliga brister i underskrift och justering av de 
flesta protokollen från år 2021 fram till den 29.03.2022. 
 

- Över tjänstemannabeslut bör föras beslutsförteckning eller sam-
manställning som regelbundet vid varje möte delges resp. nämnd 
eller kommunstyrelsen.  

 
 

 
Kommundirektörens förslag:  
 
Kommundirektören redovisar följande åtgärder/redovisning i och med 
revisionsrapporten inför kommunstyrelsen.  
 
- Revisorerna önskar att kommunen utreder möjligheten att ta i bruk 

elektronisk identifieraring i samband med protokolljustering (vanlig 
e-post duger inte). 
 
Åtgärder/redovisning: 
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Vid kommande sammanträden ska samtliga kommunala nämnders 
protokoll även undertecknas vid näst kommande möte om de har 
godkänts elektroniskt av protokolljusterare, ordförande och sekre-
teraren/föredragande. Nämnderna kan även välja att endast ju-
stera protokollen skriftligen. 
 

- Det behöver arbetas fram en rutin kring undertecknande av de fy-
siska protokollen som arkiveras i original i kommunen med de bila-
gor som har behandlats. 
 
Åtgärder/redovisning:  
 
Inför näst kommande sammanträde undertecknas de protokoll som 
godkänt elektroniskt av protokolljusterare, ordförande och sekrete-
raren/föredragande. 

 
- I verksamhetsberättelsen saknas bedömning av riskerna och osä-

kerhetsfaktorer i kommunen som helhet och miljöaspekterna. 
 

Åtgärder/redovisning: 
 
I samband med bokslut år 2022 ska kommunen sträva efter att göra 
en bedömning för riskerna och osäkerhetsfaktorer i kommunen 
som helhet och miljöaspekterna. 

 
- Det saknas rutiner kring skattegränsdokumentationen av de nat-

ionella leveranserna 
 

Åtgärder/redovisning: 
 
I december 2022 har kommundirektören efterhört förfarande vad 
beträffar skattegränsdokumentationen av de nationella leveran-
serna. I samband med de nationella leveranserna framkommer ru-
tiner inom kommunkansliet. I denna rutin ingår att byråsekreteraren 
efterhör av beställaren om det rör sig om en gratisprodukt eller om 
det kommer en faktura. När/om faktura inkommer scannas denna 
in av kanslist och skickas till byråsekreteraren. I samband med att 
fakturan behandlas scannas även förtullningsbeslutet in med fak-
turan och en kopia sparas i en så kallad ”förtullningspärm”.   

 
- Memorialverifikat bör förtydligas, memorialverifikaten bör granskas 

och godkännas av två separata personer. 
 
Åtgärder/redovisning: 
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Ekonomen undertecknar de eventuella verifikat. Utbetalningar och 
övriga fakturor som betalas manuellt granskas alltid av två perso-
ner som även bestyrker att de har granskat fakturan.  

 
-  Inom hemtjänsten finns utestående fordringar från 2019. Det re-

kommenderas att möjligheten utres att avskriva gamla fordringar 
som man bedömer att man inte kommer att erhålla, som kreditför-
lust i 2022 års bokslut. 
 
Åtgärder/redovisning: 
 
Dessa fakturor betalas tillbaka kontinuerligt via landskapsfogdeäm-
betet i landskapet Åland, därav har det inte ansetts vara ändamåls-
enligt att avskriva fakturorna. 

 
- I bokslutet finns ett kort personalbokslut. Not 17 om personalstruk-

tur kunde flyttas till personalbokslutet. 
 
Åtgärder/redovisning: 
 
Not 17 om personalstruktur har flyttats till personalbokslutet i sam-
band med bokslut 2021 och kommer även redovisas där i bokslut 
för år 2022 

 
- I sammanställningen av antalet frånvarodagar rekommenderas att 

man anger sjukfrånvarodagar per anställd per enhet. 
 
Åtgärder/redovisning: 
 
Antal sjukfrånvarodagar per anställd per enhet har flyttats till per-
sonalbokslutet i samband med bokslut 2021 och kommer även re-
dovisas där år bokslut för år 2022 
 

 
- Uppmärksamhet bör fästas vid formulering av beslut inom äldrerå-

det. Det finns väsentliga brister i underskrift och justering av de 
flesta protokollen från år 2021 fram till den 29.03.2022. 
 
Åtgärder/redovisning: 
 
Kommunen utformar en tydlig instruktion för äldrerådet. Inför näst 
kommande sammanträde undertecknas de protokoll som godkänt 
elektroniskt av protokolljusterare, ordförande och sekreteraren/fö-
redragande. 
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- Över tjänstemannabeslut bör föras beslutsförteckning eller sam-

manställning som regelbundet vid varje möte delges resp. nämnd 
eller kommunstyrelsen.  
 
Åtgärder/redovisning: 
 
Kommunens samtliga beslut ska ha beslutsförteckning. Kommun-
styrelsen uppmärksammar övriga nämnder om att regelbundet vid 
varje möte delge resp. nämnd, överordnad tjänsteman eller kom-
munstyrelsen aktuella tjänstemannabeslut som föredragande 
tjänsteman har gjort. 

 
Kommunstyrelsen antecknar åtgärderna/redovisningen till kännedom 
och beslutar följande: 
 
- Vid kommande sammanträden ska samtliga kommunala nämnders 

och äldrerådets protokoll även undertecknas vid näst kommande 
möte om de har godkänts elektroniskt av protokolljusterare, ordfö-
rande och sekreteraren/föredragande. Nämnderna kan även välja 
att endast justera protokollen skriftligen. 
 

- Kommunens samtliga beslut ska ha beslutsförteckning. Kommun-
styrelsen uppmärksammar övriga nämnder om att regelbundet vid 
varje möte delge resp. nämnd, överordnad tjänsteman eller kom-
munstyrelsen aktuella tjänstemannabeslut som föredragande 
tjänsteman har gjort. 
 

 
BESLUT: 
 
Enligt förslag, med tillägg att en redovisning över barn- och äldre-
omsorgsledarens beslutslista delges kommunstyrelsen kontinuerligt. 
Ingen sekretessbelagd information ska framkomma i barn- och äldre-
omsorgsledarens beslutslista som delges kommunstyrelsen. 
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KS § 46 INSTRUKTION, ÄLDRERÅD 
 
Kommunstyrelse 14.02.2023 § 46 
 

Bilaga. 
 
- Instruktion för äldreråd 
- Förslag på uppdatering av instruktion för äldrerådet 
 
Det finns behov att uppdatera instruktionen för äldrerådet. Nuvarande 
instruktion är antagen av kommunfullmäktige den 18.10.2018, § 91. 
Barn- och äldreomsorgsledaren har framställt ett uppdaterat förslag på 
instruktion för Äldrerådet.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen begär äldrerådet i Eckerö kommun om utlåtande an-
gående förslaget av instruktion för äldrerådet. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera instruktionen till förvalt-
ningen för vidare behandling. Kommunstyrelsens ledamöter kan fram 
till den 22.02.2023 inkomma med synpunkter angående utkastet till in-
struktionen till barn- och äldreomsorgsledaren. 
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Dnr: KANSLI 309/2022 
 

KS § 47 MOTION: FULLMÄKTIGELEDAMÖTER I KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Kommunstyrelse 14.02.2023 § 47 
 

 
Bilagor:  
- E-post LR 
- Motion angående antalet fullmäktigeledamöter 
 
Rune Söderlund har den 17.11.2022, § 79 lämnat in en motion angå-
ende antalet fullmäktigeledamöter i kommunfullmäktige. I motionen 
står följande: 
 
Undertecknad föreslår att antalet ledamöter i fullmäktige minskas från 
dagens 13 st till 11 st.  
 
Det visade sig valet 2019 att antalet personer som ställer upp i val är 
för litet för att få tillräckligt många ersättare till kommunfullmäktige då 
styrelseplatser och ersättare i styrelsen har tillsatts. Detta har resulterat 
i att under 2022 varit i snitt 10,88 st per möte och endast 2 möte fullta-
liga 13 st. Vid ett möte var vi endast 9 st vilket är minimi för att vara 
beslutförda. 
 
För att minska risken för möten där fullmäktige inte blir beslutfört före-
slås sänkning till 11 st i Eckerö kommunfullmäktige. 
 
Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland stipulerar följande i 6 
kap. § 38: 
 
38 §.  Antal ledamöter 
 
Antalet fullmäktigeledamöter som skall väljas bestäms i förhållande till 
kommunens invånarantal på valårets första dag enligt följande: 
 
Invånarantal Antal fullmäktigeledamöter 
högst 500 11 
501-1.000 13 
1.001-2.000 15 
2.001-3.000 17 
3.001-4.000 19 
4.001-6.000 21 
6.001-10.000 25 
över 10.000 27 
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Fullmäktige kan före utgången av april månad under valåret besluta att 
antalet ledamöter som väljs skall vara högre eller lägre än vad som 
följer av 1 mom. Antalet ledamöter skall alltid vara udda och får inte 
understiga nio. Landskapsregeringen skall underrättas om ändringar 
av antalet ledamöter. 

 
Konstateras kan att kommunfullmäktige före utgången av april månad 
under valåret kan besluta att antalet ledamöter som väljs ska vara 
högre eller lägre än vad som följer av 1 mom. Antalet ledamöter ska 
alltid vara udda och får inte understiga nio.  
 
År 2023 är ett valår för Eckerö kommun. Ålands landskapsregering har 
den 01.02.203 inkommit med e-post innehållande följande information: 

 
Landskapsregeringen vill med det här mejlet påminna om kommuner-
nas eventuella beslut om antal  
fullmäktigeledamöter.  
 
Enligt 38 § 1 mom. kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland be-
stäms antalet fullmäktigeledamöter som ska väljas i förhållande till 
kommunens invånarantal på valårets första dag (1 januari 2023). Enligt 
2 mom. kan fullmäktige före utgången av april månad under valåret 
(2023) besluta att antalet ledamöter som väljs skall vara högre eller 
lägre än vad som följer av 1 mom. Antalet ledamöter skall alltid vara 
udda och får inte understiga nio. 
 
Landskapsregeringen ska underrättas om eventuella ändringar av an-
talet ledamöter. 
 
Om fullmäktige t.ex. inför den nuvarande mandatperioden beslöt att 
antalet fullmäktigeledamöter skulle vara lägre  
än det antal som anges i kommunallagen krävs det ett nytt beslut nu 
innan utgången av april månad inför nästa  
mandatperiod.  
 
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen tar ställning till den inlämnade motionen 
(17.11.2022) av Rune Söderlund. 

 
 
BESLUT: 
 
Utgående från motionen inlämnad av Rune Söderlund beslutar kom-
munstyrelsen att föreslå inför kommunfullmäktige att antalet ledamöter 
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i kommunfullmäktige under mandatperioden 2024 – 2027 ska vara elva 
till antal i Eckerö kommun. 
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Dnr: KANSLI 9/2023 
 

KS § 48 REMISS, LAGFÖRSLAG OM DRICKSVATTENKVALITET 
 

Kommunstyrelse 14.02.2023 § 48 
 
Byggnadstekniska nämnden 30.01.2023 § 10 
 

 
Ålands landskapsregering har den 11.01.2023 lämnat Eckerö kommun 
möjlighet att ge synpunkter på lagförslag om dricksvattenkvalitet. Syn-
punkterna ska inlämnas senast den 01.03.2023. Bilaga BTN 
30.01.2023, § 10. 
 
Lagförslaget föranleds av dricksvattendirektivet (202/2184) och inne-
håller förslag till ändringar i tre landskapslagar;  

 landskapslagen om allmänna vatten och avloppsverk 

 blankettlagen om hälsoskydd  

 landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter  
Lagförslaget bör behandlas så snabbt som möjligt då dricksvattendi-
rektivets genomförandetid gått ut den 12.01.2023. 
 
Dricksvattendirektivet ger främst följder till kommunen gällande ökat 
rapporteringskrav samt delgivning av information till dricksvattenkun-
der så som t.ex. :  

 Pris på vattnet 

 Genomsnittlig förbrukning 

 Förbrukad årsvolym 

 Resultat från senaste provtagning 

 Vattendistributörens verksamhetsområde, antal kunder och re-
ningsteknik 

 Riskbedömning 

 Vattenbesparande råd 
 
Direktivet bör inte leda till några kostnadsökningar för kommunen då 
den informationen som enligt direktivet ska delges kund kan göras via 
fakturering samt via kommunens hemsida. 
 
Kommunteknikerns förslag: 
 
Byggnadstekniska nämnden ger som utlåtande inför kommunstyrel-
sen att man sammantaget bedömer lagförslaget om dricksvattenkvali-
tet bra och förordar förslaget. 
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BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden besluter att kommunteknikerns förslag 
godkänns. 

__________ 
 
 

Kommunstyrelsen 14.02.2023 § 49 
 

 
Bilaga: KS 14.02.2023 § 48  lagförslag dricksvattenkvalitet 
 
Ålands landskapsregering har den 11.01.2023 lämnat Eckerö kommun 
möjlighet att ge synpunkter på lagförslag om dricksvattenkvalitet. Syn-
punkterna ska inlämnas senast den 01.03.2023. 
 
Byggnadstekniska nämnden har den 30.01.2023 (§ 10) gett som utlå-
tande inför kommunstyrelsen att man sammantaget bedömer lagför-
slaget om dricksvattenkvalitet bra och förordar förslaget. 
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen beslutar inlämna utlåtande till Ålands landskapsre-
gering att Eckerö kommun sammantaget bedömer lagförslaget om 
dricksvattenkvalitet som bra och förordar förslaget. 

 
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag.  
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KS § 49 ARBETSBESKRIVNING FRITIDSLEDARE 
 

Kommunstyrelse 14.02.2023 § 49 
 

 
Bilaga: 
 
- Arbetsbeskrivning Fritidsledare 
 
 
I samband med att Eckerö kommun genomgår en arbetsvärdering be-
höver arbetsbeskrivningen uppdateras för fritidsledaren. 
 

 
Kommundirektörens förslag:  

 
Kommunstyrelsen fastlår arbetsbeskrivningen för fritidsledaren enligt 
bilaga.  
 
Beslut: 
 
Enligt förslag med följande förändringar: 
 
Delta på utbildnings- och fritidsnämndens sammanträden ändras till 
delta på utbildnings- och fritidsnämndens sammanträden vid behov. 
 
Samarbeta och stödja föreningar inom kommunen och utanför kommu-
nen som sysslar med barn- och ungdomsverksamhet ändras till föl-
jande två uppgifter: 
 
- Samarbeta och stödja föreningar inom kommunen som sysslar 

med barn- och ungdomsverksamhet  
 
- Samarbeta med föreningar utanför kommunen som sysslar med 

barn- och ungdomsverksamhet 
 
Summan för avlöningen samt procent av heltidslön stryks. 
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KS § 50 TJÄNSTEBESKRIVNING LÖNEADMINISTRATÖR/BYRÅSEKRETERARE 
 

Kommunstyrelse 14.02.2023 § 50 
 

 
Bilaga: 
 
- Tjänstebeskrivning för Löneadministratör/byråsekreterare  
 
 
I samband med att Eckerö kommun genomgår en arbetsvärdering be-
höver arbetsbeskrivningen uppdateras för Löneadministratör/byråsek-
reterare. 
 

 
Kommundirektörens förslag:  

 
Kommunstyrelsen fastlår tjänstebeskrivning för Löneadministratör/by-
råsekreterare enligt bilaga.  
 
Beslut: 
 
Enligt förslag med följande förändringar: 
 
Assistera chefer och ledande tjänstemän stryks med motiveringen att 
det ingår i stöd för ledningen i arbetsavtalsfrågor.  
 
Service gentemot kommuninvånare stryks med motiveringen att det in-
går i allmän administrativ service i övriga uppgifter 
 
Övriga arbetsuppgifter enligt anvisning från förman eller fastställs an-
komma på byråsekreteraren ändras till övriga arbetsuppgifter enligt an-
visning från förman eller som fastställts ankomma på löneadministra-
tör/byråsekreterare. 
 
Ordningsföljden för vissa uppgifter ändras i utkastet.  
 
Tjänstebeskrivningen enligt kommunstyrelsens förändringar bifogas 
som separat bilaga. 
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KS § 51 ARBETSBESKRIVNING KOCK 
 

Kommunstyrelse 14.02.2023 § 51 
 

Bilaga: 
 
- Arbetsbeskrivning kock 
 
 
I samband med att Eckerö kommun genomgår en arbetsvärdering be-
höver arbetsbeskrivningen uppdateras vad beträffar kockar. 
 

 
Kommundirektörens förslag:  

 
Kommunstyrelsen fastlår arbetsbeskrivningen för kockar enligt bilaga.  
 
Beslut: 
 
Enligt förslag med följande förändring: 
 
Summan för avlöningen samt procent av heltidslön stryks. 
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KS § 52 ARBETSBESKRIVNING ANSVARIG KOCK 
 

Kommunstyrelse 14.02.2023 § 52 
 

Bilaga: 
 
- Arbetsbeskrivning ansvarig kock 
 
 
I samband med att Eckerö kommun genomgår en arbetsvärdering be-
höver arbetsbeskrivningen uppdateras vad beträffar ansvarig kock. 
 

 
Kommundirektörens förslag:  

 
Kommunstyrelsen fastlår arbetsbeskrivningen för ansvarig kock enligt 
bilaga.  
 
Beslut: 
 
Kommunstyrelsen återremitterar förslaget för vidare utredningar av lö-
nepunkt samt förman.   
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KS § 53 ARBETSBESKRIVNING LOKALVÅRDARE 
 

Kommunstyrelse 14.02.2023 § 53 
 

Bilaga: 
 
- Arbetsbeskrivning lokalvårdare 
 
 
I samband med att Eckerö kommun genomgår en arbetsvärdering be-
höver arbetsbeskrivningen uppdateras vad beträffar lokalvårdare. 
 

 
Kommundirektörens förslag:  

 
Kommunstyrelsen fastlår arbetsbeskrivningen för lokalvårdare enligt 
bilaga.  
 
Beslut: 
 
Enligt förslag med följande förändringar: 
 
Klädtvätt ändras till klädtvätt vid anställning på solgården 
 
Arbetstid 38,25 h läggs till  
 
Summan för avlöningen stryks 
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KS § 54 REKRYTERING: KOMMUNDIREKTÖR 
 
Kommunstyrelse 14.02.2023 § 54 
Kommunfullmäktige 12.07.2022 § 47 
Kommunstyrelse 07.07.2022 § 183 
Kommunfullmäktige 30.06.2022 § 43 
Kommunstyrelse 28.06.2022 § 173 

 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner Raine Kata-
jamäkis anhållan om uppsägning har Eckerö kommun en förestående 
rekryteringsprocess.  

 
Kommunstyrelseordförandes förslag: 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner kommundirek-
törens anhållan om uppsägning föreslås att kommunfullmäktige utser 
en rekryteringsgrupp som inför kommunstyrelsen bereder ett förslag 
på ny kommundirektör. Kommunstyrelsen föreslår även inför kommun-
fullmäktige att i rekryteringsgruppens uppdrag ingår en möjlighet att 
anlita en utomstående konsult samt också att eftersöka en vikarierande 
kommundirektör som kan sköta uppdraget tills en ordinarie kan till-
träda. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt föreslå inför kommunfullmäktige att rekryte-
ringsgruppen skulle bestå av kommunfullmäktigeordförande Anders 
Svebilius, kommunstyrelseordförande Jan-Anders Öström och ersät-
tare i kommunstyrelsen Sanna Söderlund.  
 
I övrigt enligt kommunstyrelseordförandes förslag. 
 
Paragrafen justerades omedelbart. 
 

Kommunfullmäktige 30.06.2022 § 43 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner kommundirek-
törens anhållan om uppsägning föreslås att kommunfullmäktige utser 
en rekryteringsgrupp som inför kommunstyrelsen bereder ett förslag 
på ny kommundirektör. Kommunstyrelsen föreslår även inför kommun-
fullmäktige att i rekryteringsgruppens uppdrag ingår en möjlighet att 
anlita en utomstående konsult samt också att eftersöka en vikarierande 
kommundirektör som kan sköta uppdraget tills en ordinarie kan till-
träda. 
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Kommunstyrelsen beslöt föreslå inför kommunfullmäktige att rekryte-
ringsgruppen skulle bestå av kommunfullmäktigeordförande Anders 
Svebilius, kommunstyrelseordförande Jan-Anders Öström och ersät-
tare i kommunstyrelsen Sanna Söderlund.  

 
BESLUT: 
Ledamot Rune Söderlund understöder kommunstyrelsens förslag. 
Kommunfullmäktige besluter i enlighet med förslag med tillägget att 
Anders Svebilius är sammankallare i rekryteringsgruppen. 
 

Kommunstyrelse 07.07.2022 § 183 
 

Rekryteringsgruppen har hållit möte, anteckningar ses i bilaga. 
Rekryteringsgruppen föreslår att kommunen anställer Benjamin Sido-
rov för perioden 12.09.2022 – 30.06.2023 som t.f. kommundirektör.  

 
Kommunstyrelseordförandes förslag: 
 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Benjamin Sido-
rov anställs som t.f. kommundirektör för perioden 12.09.2022 – 
30.06.2023.  
Föreslår inför kommunfullmäktige att rekryteringsgruppen ges befo-
genhet att förhandla om anställningsvillkor och lönesättning i ett kom-
mundirektörsavtal. 
Rekryteringsgruppen ges fortsatt mandat att rekrytera en kommundi-
rektör. 
 
BESLUT: 
Ledamot John Hilander anländer till mötet under ärendets behandling 
kl.17.38. 
Enligt förslag. 
 
 

Kommunfullmäktige 12.07.2022 § 47 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Benjamin Sido-
rov anställs som t.f. kommundirektör för perioden 12.09.2022 – 
30.06.2023.  
Föreslår inför kommunfullmäktige att rekryteringsgruppen ges befo-
genhet att förhandla om anställningsvillkor och lönesättning i ett kom-
mundirektörsavtal. 
Rekryteringsgruppen ges fortsatt mandat att rekrytera en kommundi-
rektör. 
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BESLUT: 
Enligt förslag med tillägg om att nuvarande kommundirektörs lönenivå 
inte får överskridas. Anställningsvillkor bör återspegla att det är en tf 
kommundirektörstjänst. 
 

Kommunstyrelsen 14.02.2023 § 54 
 
Kommunfullmäktige har den 12.07.2022 (§ 47) beslutat att anställa 
Benjamin Sidorov som tf. kommundirektör för perioden 12.09.2022 – 
30.06.2023. 
 
Rekryteringsgruppen bestående av kommunfullmäktigeordförande An-
ders Svebilius, kommunstyrelseordförande Jan-Anders Öström och er-
sättare i kommunstyrelsen Sanna Söderlund har den 12.07.2022 (§ 47) 
getts fortsatt mandat att rekrytera en kommundirektör. 

   
Kommunstyrelseordförandes förslag: 
 
Kommunstyrelsen besluter i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 
12.07.2022 § 47 och rekryteringsgruppens förslag 09.02.2023 att ledi-
ganslå den ordinarie tjänsten som kommundirektör i Eckerö kommun. 
 
Annonsering sker enligt tidigare praxis i båda lokaltidningar med en 
mindre annons som hänvisar intresserade vidare till AMS samt kom-
munens egna informationskanaler för mera information om tjänsten. 
 
Rekryteringsgruppen fortsätter sitt arbete i processen och genomför 
intervjuer med samt inhämtar referenser på de sökande som bedöms 
lämpliga för tjänsten varefter kommunstyrelsen tillställs ett förslag om 
anställning. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
BESLUT: 
 
Tf. kommundirektör Benjamin Sidorov anmälde jäv. Jäv konstaterades 
och Sidorov avlägsnade sig 21.13 – 21.25 från sammanträdet.  
 
Till sekreterare för paragrafen utsågs Jan-Anders Öström. 
 
Beslut enligt förslag.  
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KS § 55 KANALBRON I KÄRINGSUND 
 

Kommunstyrelse 14.02.2023 § 55 
 

 
Eckerö kommun har i olika omgångar fört diskussioner med landskaps-
regeringen om kanalbron i Käringsund, vilken angränsar till landskap-
ets vägområde intill Käringsundsvägen. 
 
Kommunen och landskapsregeringen har det senaste året återupptagit 
diskussionerna kring bron och dess ägande.  
 
Eckerö kommun bör, med anledning av de förda diskussionerna med 
landskapsregeringen, anhålla till landskapsregeringen om överta-
gande av ägandet av bron och dess underhåll. 

   
Kommunstyrelseordförandes förslag: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att anhålla till Ålands landskapsregering 
om landskapsregeringens övertagande av bron och dess underhåll i 
enlighet med § 24 i landskapslag (1957:23) om allmänna vägar i land-
skapet Åland. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
  
BESLUT: 
 
Enligt förslag.  
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Dnr: KANSLI 26/2023 
 

KS § 56 HAMMARLANDS KOMMUNS ÅTERINTRÄDE I OASEN K.F. 
 

Kommunstyrelse 14.02.2023 § 56 
 

 
Oasen k.f. har den 02.02.2023 (FST § 16) beslutat följande: 
 
Förbundsstyrelsen ber medlemskommunernas fullmäktig om att i enig-
het med förbundsfullmäktigebeslut 28 §/28.11.2022 ta ställning till om 
Hammarlands kommuns anhållan om återinträde kan godkännas. 
Återinträdet föreslås gälla från och med den 01.01.2023 i enlighet med 
förbundsfullmäktiges beslut. 
 
Förbundsstyrelsen emotser svar från medlemskommunerna senast 
fredagen den 14.04.2023. 
 

   
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att godkänna 
Hammarlands kommuns anhållan om återinträde i Oasen från och med 
den 01.01.2023.   
 
Beslut: 
 
Enligt förslag.  
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KS § 57 REPRESENTANT, TILLSÄTTANDE AV BYGGNADSKOMMITTÉ FÖR OM- OCH 

TILLBYGGNAD AV KHS 
 
Kommunstyrelse 14.02.2023 § 57 

 
Den 02.02.2023 har Södra Ålands utbildningsdistrikts styrelse beslutat 
(§ 8) att förbundsstyrelsens medlemmar får i uppdrag att vidtala sin 
kommun för att kunna utse en representant till byggnadskommittén för 
om- och tillbyggnaden av KHS. Förslag till medlemmar ska vara utbild-
ningschefen tillhanda senast den 14.02.2023.  

 
Kommundirektörens förslag:  

 
Kommunstyrelsen utser en representant till byggnadskommittén för 
om- och tillbyggnad av KHS.   

 
Beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att Jan-Anders Öström utses som Eckerö 
kommuns representant till byggnadskommittén för om- och tillbyggnad 
av KHS. Paragrafen justeras omedelbart. 
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Dnr: KANSLI 2/2023 
 

KS § 58 ARBETSGRUPP ÖJVÄGEN 
 

Kommunstyrelse 14.02.2023 § 58 
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. 

 
Beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Ann-Sofi Stjärnfelt och Jan-Anders 
Öström som kommunens representanter för gemensam arbetsgrupp 
med Öjvägens väglag. 
 

Kommunstyrelse 14.02.2023 § 58 
 
- Bilaga Möte med kommunens representanter till arbetsgrupp med 

Öjvägens väglag 
 
Den 13.02.2022 har kommunens representanter i arbetsgrupp med Öj-
vägens väglag sammanträtt. Under sammanträdet framkom att kom-
munstyrelsen och väglagets styrelse bör fatta beslut om att dra tillbaka 
besvär som ligger i jorddomstol/förvaltningsdomstol.  
 
Kommunens representanter i arbetsgruppen anhåller om mandat från 
kommunstyrelsen om rätt att förhandla om återtagande av besvär som 
ligger i jorddomstolen.  
 
 
Kommundirektörens förslag:  

 
Kommunstyrelsen ger kommunens representanter i arbetsgrupp med 
Öjvägens väglag mandat att förhandla om återtagande av besvär som 
ligger i jorddomstolen. 
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Beslut: 
 
John Hilander anmäler jäv, jäv konstateras av kommunstyrelsen. Hi-
lander avlägsnar sig 21:49 från sammanträdet.  
 
Beslut enligt förslag.  
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KS § 59 FIFAX, UTVÄRDERING  
 
Kommunstyrelse 14.02.2023 § 59 

 
Sven-Eric Carlsson önskar att kommunstyrelsen diskuterar möjlig-
heten att utvärdera Fifax verksamhet från kommunens perspektiv.   

 
Kommundirektörens förslag:  
 
Kommunstyrelsen diskuterar möjligheten att utvärdera Fifax verksam-
het från kommunens perspektiv.  

 
Beslut: 
 
Kommunstyrelsen begär följande handlingar av byggnadstekniska för-
valtningen: 
 
- Underlag för utökat avtal för vatten- och avlopp med Fifax 
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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: 41 – 43, 45 - 59 
 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skrift-
ligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 44 
 

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: 44 
 
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 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 
 

 


