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

KS § 60 Kallelse och beslutförhet 

KS § 61 Val av protokolljusterare, tid 

KS § 62 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

KS § 63 Delgivningar 

KS § 64 Oasen förbundsfullmäktige 3.3.2023 

KS § 65 Skrivelse angående tillbyggnaden av Solgården 

KS § 66 Tjänstebeskrivning, omvårdnadsledare 

KS § 67 Instruktion, äldreråd 

KS § 68 Kommunikationspolicy Eckerö kommun 

KS § 69 Kallelse till jorddomstolens sammanträde 

KS § 70 KS § 70 Inbjudan till diskussion gällande landskapets fastigheter i 
Eckerö kommun 

KS § 71 KS § 71 Arbetsgrupp Öjvägen 

 

 
 

Eckerö 24.02.2023  
 
 
 
Jan-Anders Öström 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 03.03.2023 på kom-
munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens 
hemsida www.eckero.ax. 
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Plats och tid 
 

Kommunkansliet tisdagen  28.02.2023 kl. 18:30– 21.22 

Beslutande Jan-Anders Öström 
Sven-Eric Carlsson 
Britt Berthén-Eklund 
Susann Fagerström  
John Hilander (18:32 – 20:33 § 60 
– 68, § 70) 
 

ordförande 
viceordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
 

Föredragande 
 

Benjamin Sidorov tf. kommundirektör 

Övriga närvarande Anders Svebilius 
Bernt Bergman (frånv.) 

kommunfullmäktiges ordförande 
kommunfullmäktiges viceordfö-
rande 

Paragrafer 
 

 60 - 71 

Underskrifter 
 
 
 
 
 

ordförande 
 
 
 
Jan-Anders Öström 

sekreterare 
 
 
 
Benjamin Sidorov 

Protokolljustering 
Ort och tid 

Eckerö torsdag den 02.03.2023, kl. 20.00. 

 
 
 
Susann Fagerström  
 

 
 
 
Britt Berthén-Eklund 
 

Protokollet framlagt till-
påseende. Plats och tid 
 
Intygar 

Kommunkansliet i Överby fredag den 03.03.2023 kl. 12.00. 

 
 
Anna Wiksten 

Utdragets riktighet be-
styrks 

 

Ort och tid 
 

 

Underskrift 
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KS § 60 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET 
 
Kommunstyrelse 28.02.2023 § 60 
 
 
 
 

FÖRSLAG: 
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag 

  



 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
28.02.2023 
 

Sida 
3 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på-
seende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

KS § 61 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID  
 

Kommunstyrelse 28.02.2023 § 61 
 
 
 

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 02.03.2023 kl. 20.00. 

 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KS § 62 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
Kommunstyrelse 28.02.2023 § 62 
 
 
 

FÖRSLAG: 
Föredragningslistan godkänns. 
 
BESLUT: 
Föredragningslistan godkänns med följande extraärende: 
 
- § 70 Inbjudan till diskussion gällande landskapets fastigheter i Eck-

erö kommun 
- § 71 Arbetsgrupp Öjvägens väglag 

 
§ 70 behandlas innan § 69 och 71  
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KS § 63 DELGIVNINGAR 
 
Kommunstyrelse 28.02.2023 § 63 
 
 
 

- Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internat-
ionella frågor tjänstemannaföredragning (2023-02-14 Tjf §2) 

- Sammanträde med Vind Ax gällande ombyggnation av Skepps-
viksvägen den 02.02.2023 

- Avtal med NTM-centralen 
- Månadsrapport KS (januari och uppdatering för december 2022) 
- Överblick över AKTA och semestrar 
- Investeringsstöd ur pengaautomatföreningen 
- Kompensation för arbets- och pensionsinkomstavdraget skatteår 

2020 
 
Beslut tagna inom äldreomsorgen, personal 01.01 – 20.02.2023: 
 
- §1 Tillägg för tvätt av tjänste- och skyddskläder 
- §2 Anställning vikarierande kock 
- §3 Beviljad uppsägning 
- §4 Beviljad uppsägning 
- §5 Anställning kock tillsvidare 55% 
- §6 Uppdaterat arbetsavtal lokalvård 
- §7 Beviljad uppsägning, ersätter §3 
- §8 Delgivning av beslut, anställning av närvårdare 
- §9 Delgivning av beslut, anställning av vikarierande 

lokalvårdare 
- §10 Beviljad sjukledighet 
- §11 Beviljad utryckningspeng 
- §12 Delgivning av beslut, anställning av närvårdare 
- §13 Beviljad kompensationsledighet 
- §14 Beviljad kompensationsledighet 
 
Beslut tagna inom äldreomsorgen, klienter 01.01 – 20.02.2023: 
 
- §1 Beslut taget av byråsekreterare 
- §2 Beslut taget av byråsekreterare 
- §3 Avslag på anhållan om efterskänkning av hemser-

viceavgift 
- §4 Beslut om avslutande av avtal om närstående-

vårdsstöd 
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BESLUT: 
Kommunstyrelsens antecknar informationen till kännedom.  
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Dnr: KANSLI 32/2023 
 

KS § 64 OASEN FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 3.3.2023 
 

Kommunstyrelse 28.02.2023 § 64 
 
 

Bilaga: 
- Kallelsen och bilagorna till förbundsfullmäktiges sammanträde 
 
Oasen boende- och vårdcenter k.f. har kallat till förbundsfullmäktige-
sammanträde den 03.03.2023. Kommunens ombud är Jan-Anders 
Öström med ersättare Susann Fagerström. 
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen beslutar om eventuella direktiv inför förbundsfull-
mäktiges sammanträde 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ge följande direktiv till kommunens om-
bud: 
 
-    Beaktandes att västra Åland inte har ordinarie representation i för-
bundsstyrelsen bör en av förbundsfullmäktiges presidieposter vikas för 
Eckerö kommun. 
 
- Kommunstyrelsen kan omfatta ändringsförslaget i budgeten.   
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Dnr: KANSLI 25/2023 
 

KS § 65 SKRIVELSE ANGÅENDE TILLBYGGNADEN AV SOLGÅRDEN 
 

Kommunstyrelse 28.02.2023 § 65 
 
 
 

Den 02.02.2023 har Kerstin Wikgren (byggnadskommitténs ordfö-
rande för den nyaste tillbyggnaden av Solgården) inkommit med föl-
jande skrivelse: 
 
Bästa Kommunstyrelse! 
 
I egenskap av byggnadskommittens ordförande för den nyaste tillbygg-
naden av Solgården vill jag framföra följande. 
 
När tillbyggnaden började diskuteras fanns många olika förslag fram-
lagda. Men de flesta underkändes av personalen på Solgården. Den 
största orsaken till att olika alternativ inte föll i god jord var att avståndet 
till matsalen skulle bli för långt för de boendena och avståndet för per-
sonalen också skulle bli för långt. Och detta var ju en helt motiverad 
orsak. Efter många om och men  föddes då idén om att bygga utbygg-
naden där den nu finns. Och samtidigt beslöts det att utbyggnaden 
skulle bli den nya ”lugna avdelningen”. Motiveringarna till detta var, att 
eftersom vägen till matsalen även härifrån kunde bli för lång för en del 
boenden, och personalen också skulle få en lång väg, skulle  man pla-
cera den nya ”lugna avdelningen” hit, eftersom denna avdelning  redan 
sedan länge har haft sin egna personal. På så sätt skulle man minimera 
personalens springande långa vägar, samtidigt som de boendena som 
skulle bo här skulle ha sin egen matsal och sitt eget lugn och ro. Här 
skulle inte heller besökare och andra ha sin väg förbi och få insyn. I 
dagens lugna sida går alla förbi, och för att undvika insyn har persona-
len hängt upp ett fult grått förhänge som ser tråkigt ut. 
 
Den gamla lugna sidan skulle bli vanliga boenderum. 6 stycken rum på 
bra avstånd till matsalen, och en kort sträcka för personalen. Den 
gamla lugna sidan har ju också ett kök, och matsalsbord, och på så 
sätt kunde även boenden som inte behöver lugn och ro kunna få vara 
med och tex baka eller göra annat. Planen var också att detta utrymme 
kunde vara en plats för pensionärernas dagskaffe de dagar personalen 
skulle ha sina stora personalmöten i stora matsalen. Så det var många 
fördelar med det arrangemang som planerats. 
 
Det beslöts alltså att planeringen skulle fortsätta i denna riktning, i sam-
arbete mellan byggnadskommitten och personalen. Den ena ritningen 
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efter den andra gjordes, men det tog en stund innan personalen var 
nöjd. Till den nya avdelningen planerades matsal, kök och kansli, samt 
ett stort gemensamt utrymme. Efter personalens påpekande  sattes 
även röda kakel bakom toalettstolen och lavoaren, sådant som är spe-
cifikt för demensavdelningar. En egen altan byggdes också. 
 
Så när utbyggnaden stod klart var det helt klart att vi hade byggt den 
nya ”lugna sidan”. 
 
Men därefter har något hänt, och det är det jag gärna vill lyfta på bordet. 
Ganska kort efter att allt var mer eller mindre färdigt, även med inven-
tarier, frågade jag den dåvarande hemvårdsledaren Sandra Karlsson 
om de nu skulle flytta dem från den gamla lugna sidan till den nya. 
Första kommentaren var att de inte kunde flytta på de boenden som 
hade sina rum. En motivering som aldrig kan hålla inom äldreomsorgen 
och som inte heller hållits på Solgården. Personer flyttar ju från sitt hem 
till Solgården och vid behov från Solgården till Oasen och av och an till 
sjukhus mm. Också nu det senaste året har ju klienter flyttat in på den 
nya sidan, och sedan flyttats till andra sidan då rum där blivit tomma. 
Därefter fick jag motiveringen att det inte fanns personalresurser till att 
utföra dessa flyttningar. 
 
När jag tog upp problemet med äldreomsorgsledaren Päivi Abbas för-
sökte hon undvika att svara, men till sist kom det fram att personalen 
tyckte att den gamla lugna sidan skulle förbli en lugn sida, och att det 
skulle införskaffas kodlås till den dörren. Jag argumenterade då med 
det faktum, att om den nya utbyggnaden inte skulle användas till det 
den byggts, så har ju personalen gått emot fullmäktiges beslut, samt 
gjort att kommunen använt en massa onödiga ekonomiska resurser på 
sådant som en vanlig boendekorridor inte skulle behövt, dvs matsal, 
kök, kansli med inredning, röda kakel i badrummena samt ett oändligt 
stort allrum, egen altan mm. Det tycktes inte bekomma någon. 
Under år 2022 tog jag upp denna samma diskussion med nuvarande 
Äldreomsorgsledare Axel Söderback, som också tyckte att den gamla 
lugna sidan skulle fortsätta som den lugna sidan. Jag förklarade 
samma sak för honom om politiska beslut och användning av onödiga 
ekonomiska resurser. Min uppfattning blev att inte heller han brydde 
sig om vad jag sade, 
 
Trots detta finns det tydligen en skrivelse om detta i ekonomiplanden 
för år 2023? 
 
Nu är min fråga till er i kommunstyrelsen, har det ingen betydelse att 
det görs politiska beslut? Får personalen göra hur de vill med dem? 
Vem står ansvarig för onödigt använda pengar om de politiska besluten 
inte behöver följas? 
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Jag hoppas att kommunstyrelsen tar upp denna diskussion och inser 
fördelarna med den ursprungliga planeringen och ser till att den för-
verkligas.  Den ursprungliga planen är bra för både de boende och 
personalen. 
 
 
Eckerö den 1.2 2023 
 
_____________________________________ 
Kerstin Wikgren 
Byggnadskommittens ordförande 
 
Tf. kommundirektör har hört nuvarande tf. barn- och äldreomsorgsle-
darens syn på förfarandet. På äldreomsorgsförvaltningens vägnar öns-
kar barn- och äldreomsorgsledaren svara följande i samband med skri-
velsen angående tillbyggnaden av Solgården: 
 
Det är inte möjligt att i dagsläget från äldreomsorgsförvaltningens sida 
redovisa för vilka alla förslag som framförts från vilket håll och till vem 
eftersom tf barn- och äldreomsorgsledaren inte jobbade i kommunen 
under tillbyggnadens planering. 
 
Varför förslagen av byggnadskommittén inte har fullföljts kan inte tf. 
barn- och äldreomsorgsledaren besvara på utöver de orsaker skrivel-
sen nämner. 
 
Nuvarande tf barn- och äldreomsorgsledare har inte informerats om 
eller noterat något beslut från kommunfullmäktige gällande något be-
slut om att tillbyggnaden ska användas endast till boenden med de-
mensproblematik, endast skissritningar.  
 
Den informationen tf barn- och äldreomsorgsledaren har fått har tan-
ken från första början varit att tillbyggnaden skulle vara den nya ”lugna 
sidan” där de boenden med demensproblematik skulle bo i. 
 
Informationen som tf barn- och äldreomsorgsledaren tagit del av har 
varit orsaken till varför de nya tjänsterna som budgeterades för år 2021 
inte tillsattes. Det var för att klientantalet på Solgården inte överskred 
15 klienter vid tidpunkten och det ansågs inte ändamålsenligt att an-
ställa personer till något som för tillfället inte behövdes. Vad tf barn- 
och äldreomsorgsledaren vet, har inga rekryteringar tidigare gjorts för 
att anställa mer personal till utbyggnaden trots budgeterade medel. 
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Själva idén om att det skulle finnas en egen avdelning för personer 
med demensproblematik, eller vilken som helst annan grupp, är 
mycket god. 
 
Hur det kan handla om användning av onödiga ekonomiska resurser 
kan tf barn- och äldreomsorgsledaren inte ta ställning till. En tillbygg-
nad är alltid en tillbyggnad, oavsett syfte. Tanken på att det inte varit 
nödvändigt att öppna upp tillbyggnaden förrän ett tag sedan är god, om 
något. 
 
Sedan tf barn- och äldreomsorgsledaren började i Eckerö har ingen 
politiker enligt tf. barn- och äldreomsorgsledarens vetskap förundrat sig 
över varför tillbyggnaden inte har tagits i bruk för personer med de-
mensproblematik. 

 
Kommundirektörens förslag:  

 
Kommunstyrelsen antecknar skrivelsen och tf. barn- och äldre-
omsorgsledarens svar till kännedom.  
 
Beslut: 
 
Enligt förslag 

  



 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
28.02.2023 
 

Sida 
12 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på-
seende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

KS § 66 TJÄNSTEBESKRIVNING, OMVÅRDNADSLEDARE 
 

Kommunstyrelse 28.02.2023 § 66 
 

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

 
Kommundirektörens förslag:  

 
Kommunstyrelsen fastlår tjänstebeskrivning för omvårdnadsledare en-
ligt bilaga. 
 
Beslut: 
 
Enligt förslag med följande tillägg: 
 
- Utforma vård- och serviceplaner i enlighet med aktuell lagstiftning 
 

  



 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
28.02.2023 
 

Sida 
13 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på-
seende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

KS § 67 INSTRUKTION, ÄLDRERÅD 
 
Kommunstyrelse 28.02.2023 § 67 
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. 

 
Kommunstyrelse 28.02.2023 § 67 
 

Kommunstyrelsen beslutade återremittera utkastet till instruktion för 
äldreråd till förvaltningen för vidare behandling. Kommunstyrelsens le-
damöten har fram till den 22.02.2023 haft möjlighet att inkomma med 
synpunkter angående utkastet. Ingen av kommunstyrelsens ledamöter 
har inkommit med synpunkter. Förvaltningen har omarbetat vissa delar 
av utkastet. Det nya utkastet finns i bilaga: 
 
- Instruktion för Äldrerådet förslag på uppdatering 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen begär äldrerådet i Eckerö kommun om utlåtande an-
gående förslaget av instruktion för äldrerådet.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslutar om följande förändringar: 
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- Äldrerådet sammanträder vid behov var fjärde vecka ändras 
till: Äldrerådet sammanträder på kallelse vid behov 
 
Kommunstyrelsens beslutar att föreslå inför kommunfullmäktige att 
fastställa förslaget till uppdaterad instruktion för äldrerådet.  
 
Kommunstyrelsen föreslår även att kommunfullmäktige delegerar 
beslutanderätten att uppdatera äldrerådets instruktioner till kom-
munstyrelsen. 
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KS § 68 KOMMUNIKATIONSPOLICY ECKERÖ KOMMUN 
 

Kommunstyrelse 28.02.2023 § 68 
Kommunstyrelse 18.10.2022 § 281 
Kommunstyrelse 07.06.2022 § 146 
Kommunstyrelse 24.05.2022 § 137 
 

Under diskussionerna på kommunfullmäktiges sammanträde uttryckte 
flera ledamöter ett behov av att nämnderna, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige läser igenom Kommunikationspolicyn för Eckerö 
kommun och fäster särskild uppmärksamhet vid följande skrivningar i 
policyn: 
 
2.2 Nämnd/Förvaltning 
Respektive nämnd/förvaltning svarar för den förvaltningsspecifika 
kommunikationen, internt och externt. Nämndens ordförande är ytterst 
ansvarig för förvaltningens kommunikation. Medarbetare inom förvalt-
ningen som har verksamhetsansvar har också kommunikationsansvar. 
 
2.5 Förtroendevalda 
Förtroendevaldas rätt till upplysningar regleras i kommunallagens 21 § 
(ÅFS 73/1997): 
 
En förtroendevald har rätt att ta del av handlingar som förvaras hos 
kommunens myndigheter och att i övrigt erhålla uppgifter och upplys-
ningar av myndigheterna. 
Den förtroendevalda bör dock utnyttja sin rätt ansvarsfullt och med ef-
tertanke för att inte i onödan belasta förvaltningen mera än nödvändigt. 
All kommunikation med förvaltning och enskilda tjänstemän eller andra 
företrädare för förvaltningen ska vara saklig och ske hänsynsfullt och 
respektfullt. Detta gäller även i den mån en förtroendevald kommuni-
cerar externt i sin roll som förtroendevald. 
 
Som underlag för diskussioner i respektive kollegialt organ bifogas 
även Arbetshälsoinstitutets handbok om Behandling av osakligt upp-
trädande i förtroendeorgan. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen delger ärendet nämnderna till kännedom. Kommun-
styrelsen ser framemot att före utgång av september 2022 ta del av ett 
nämndbeslut om att nämnden tagit del av Arbetshälsoinstitutets hand-
bok om Behandling av osakligt uppträdande i förtroendeorgan samt att 
nämnden följer Eckerö kommuns kommunikationspolicy i sin verksam-
het. Efter nämndenars bereder kommunstyrelsen ett ärende till kom-
munfullmäktige. 
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BESLUT: 
Ärendet bordlades. 

 
Kommunstyrelse 07.06.2022 § 146 

 
Bordlagt ärende. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen delger ärendet nämnderna till kännedom. Kommun-
styrelsen ser framemot att före utgång av september 2022 ta del av ett 
nämndbeslut om att nämnden tagit del av Arbetshälsoinstitutets hand-
bok om Behandling av osakligt uppträdande i förtroendeorgan samt att 
nämnden följer Eckerö kommuns kommunikationspolicy i sin verksam-
het. Efter nämndernas bereder kommunstyrelsen ett ärende till kom-
munfullmäktige. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 

 
Kommunstyrelsen 18.10.2022 § 281 
 

Byggnadstekniska nämnden (§ 72, 12.09.2022) och Närings- och kul-
turnämnden (§ 15, 05.10.2022) har tagit del av arbetshälsoinstitutets 
handbok om behandling av osakligt uppträdande i förtroendeorgan 
samt kommunikationspolicyn för Eckerö kommun. Enligt beslut KS 
07.06.2022 § 146 ska kommunstyrelsen bereda ett ärende till kom-
munfullmäktige efter att nämnderna har tagit del av arbetshälsoinsti-
tutets handbok om behandling av osakligt uppträdande i förtroendeor-
gan samt kommunikationspolicyn för Eckerö kommun. Samtliga 
nämnder inom Eckerö kommuns regi ska inom september månad år 
2022 ta del av arbetshälsoinstitutets handbok om behandling av 
osakligt uppträdande i förtroendeorgan. Utbildnings- och fritidsnämn-
den har inte tagit beslut om att nämnden har tagit del av arbetshälso-
institutets handbok om behandling av osakligt uppträdande i förtroen-
deorgan samt kommunikationspolicyn för Eckerö kommun inom sep-
tember månad 2022.    
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen aviserar utbildnings- och fritidsnämnden om att be-
slut behöver tas om att utbildnings- och fritidsnämnden har tagit del av 
arbetshälsoinstitutets handbok om behandling av osakligt uppträdande 
i förtroendeorgan samt kommunikationspolicyn för Eckerö kommun.  
 
BESLUT: 
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Enligt förslag.  
 
 

Kommunstyrelsen 28.02.2023 § 68 
 
Samtliga nämnder i Eckerö kommuns regi har tagit del av arbetshälso-
institutets handbok om behandling av osakligt uppträdande i förtroen-
deorgan samt kommunikationspolicyn för Eckerö kommun enligt redo-
visning nedan: 
 
 
Byggnadstekniska nämnden (§ 72, 12.09.2022)  

Närings- och kulturnämnden (§ 15, 05.10.2022) 
Utbildnings- och fritidsnämnden i Eckerö (§ 45, 08.12.2022) 
 
 

 
Kommundirektörens förslag:  

 
Kommunstyrelsen antecknar information till kännedom och aviserar 
kommunfullmäktige om att samtliga nämnder i Eckerö kommuns regi 
har tagit del av arbetshälsoinstitutets handbok om behandling av osak-
ligt uppträdande i förtroendeorgan samt kommunikationspolicyn för 
Eckerö kommun 
 
Beslut: 
 
Enligt förslag. 
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Dnr: KANSLI 57/2022 
 

KS § 69 KALLELSE TILL JORDDOMSTOLENS SAMMANTRÄDE 
 

Kommunstyrelse 28.02.2023 § 69 
 

 
Bilaga: 
- M 22-22813 Kallelse Eckerö kommun 
- M 22-22813 Sammandrag 
 
Eckerö kommun har den 07.02.2023 mottagit en kallelse till jord-
domstolens sammanträde i rollen som ändringssökande vad beträffar 
Landskapets vägnämnds förrättning nr 1/2022 gällande Eckerö kom-
muns anförande av grundbesvär om olaglig debitering.  
 
Sammanträdet äger rum tisdagen den 21.03.2023 klockan 09:30. 
 
Ändringssökanden uppmanas att infinna sig till detta rättegångstillfälle 
antingen personligen eller genom lagligen befullmäktigat ombud.  
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen beslutar om: 
 
1. Om överklagan gjord av kommunen bör återtas i och med på-

gående förhandlingar med representanter i Öjvägens väglags sty-
relse. 

 
2. Om inte överklagan återtas bör kommunstyrelsen utse vem som 

ska företräda kommunen som ändringssökande i jorddomstolens 
sammanträde.  

 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen konstaterar jäv för John Hilander. Hilander avlägs-
nar sig från sammanträdet klockan 20:33. 
 
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att återta överklagan till jord-
domstolen. 
  
Tf. kommundirektör befullmäktigas att meddela återtagandet av över-
klagan till Jorddomstolen. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
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KS § 70 KS § 70 INBJUDAN TILL DISKUSSION GÄLLANDE LANDSKAPETS FASTIGHETER I 

ECKERÖ KOMMUN 
 
Kommunstyrelse 28.02.2023 § 70 
 

Sven-Eric Carlsson önskar att kommunstyrelsen diskuterar landskap-
ets fastigheter i Eckerö kommun. 

 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen diskuterar landskapets fastigheter i Eckerö kom-
mun.  
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen önskar bjuda in fastighetsverkets VD, Stefan Ru-
mander till kommunstyrelsens sammanträde i syfte att diskutera land-
skapets fastigheter i Eckerö kommun.  
 
Förslag på datum och tid: 
 
14.03.2023 klockan 18:00 
28.03.2023 klockan 18:00 
11.04.2023 klockan 18:00 
 
Kommunstyrelsen önskar att möjligheten för Fastighetsverkets VD:s 
deltagande på kommunstyrelsens sammanträde meddelas senast den 
08.03.2023 till Tf. kommundirektör Benjamin Sidorov. 
 
Paragrafen justeras omedelbart.  
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KS § 71 KS § 71 ARBETSGRUPP ÖJVÄGEN 
 
Kommunstyrelse 28.02.2023 § 71 
 

Arbetsgrupp Öjvägen hade möte den 27.02.2023. 
 

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Information delges kommunstyrelsen angående möte den 27.02.2023 
med arbetsgrupp Öjvägen. 
 
BESLUT: 
 

Informationen antecknas till kännedom 
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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: 60 - 71 
 

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

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. 
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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 
 

 


