
 

ECKERÖ KOMMUN 
NÄRINGS- OCH 

KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESKALLELSE 

 
Sammanträdestid 
 

måndagen den 25.10.2021 kl. 18:30– 
20:45 
 

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

NKN § 18 Kallelse och beslutsförhet 

NKN § 19 Val av protokolljusterare, tid och plats 

NKN § 20 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

NKN § 21 Budget 2022 

NKN § 22 Licensavtal CaLa Security Design 

NKN § 23 Ansökan om bidrag för kaffekalas för Åland 100 år 

NKN § 24 Motion om öppenhet i kommunen 

NKN § 25 Internkontroll 

NKN § 26 Tomtannonser: Oikotie 

 

 
 

Eckerö den 20.10.2021 
 
 
 
Johan Hilander 
Ordförande 
 
 
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 28.10.2021 på kom-
munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens 
hemsida www.eckero.ax. 
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Plats och tid 
 

Kommunkansliet måndagen den 25.10.2021 kl. 18:30- 20:45 

Beslutande Johan Hilander 
Robert Andersson 
Åsa Häggblom 
Lillemor Idman 
Monika Fogelström 
 

ordförande 
viceordförande 
ledamot 
ledamot 
ersättare 
 

Föredragande 
 

Raine Katajamäki kommundirektör 

Övriga närvarande Ann-Sofi Stjärnfelt, frånvarande 
Jan-Anders Öström, frånvarande 
 

kommunstyrelsens representant 
kommunstyrelsens ordförande 
 

Paragrafer 
 

18-26 §§ 

Underskrifter 
 
 
 
 
 

Ordförande 
 
 
 
Johan Hilander 

Sekreterare 
 
 
 
Raine Katajamäki 

Protokolljustering 
Ort och tid 

Eckerö torsdagen den 25.10.2021, kl. 21.00. 
 
 
 
 
Robert Andersson 

 
 
 
 
Lillemor Idman 

Protokollet framlagt till-
påseende. Plats och tid 
 
Intygar 

Kommunkansliet i Överby den 28.10.2021 kl. 12.00. 
 
 
Raine Katajamäki 

Utdragets riktighet be-
styrks 

 

Ort och tid 
 

 

Underskrift 
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Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

NKN § 18 KALLELSE OCH BESLUTSFÖRHET 
 
Närings- och kulturnämnden 25.10.2021 § 18 
 
 
  FÖRSLAG:  
  Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.  
 
  BESLUT: 
  Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört. 
   
 
   

 
  



 

ECKERÖ KOMMUN 
NÄRINGS- OCH 

KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
25.10.2021 
 

Sida 
3 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på-
seende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

NKN § 19 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS 
 
Närings- och kulturnämnden 25.10.2021 § 19 
 
 
  FÖRSLAG:  

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. 
 
Nämnden utser protokolljusterare.  
 
BESLUT: 
Robert Andersson och Lillemor Idman valdes till protokolljusterare. 
Protokollet justeras direkt efter mötet. 
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NKN § 20 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
Närings- och kulturnämnden 25.10.2021 § 20 
 
 
 FÖRSLAG:  
 Föredragningslistan godkänns. 
 
 BESLUT: 

Enligt förslag. 
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NKN § 21 BUDGET 2022 
 

Närings- och kulturnämnden 25.10.2021 § 21 
 

Budget tas upp till behandling inför år 2022. Se preliminärt budgetför-
slag i bilaga. 
 
Konstateras att Ålands Jakt- och Fiskemuseums ansöker om totalt 
4000 euro som verksamhetsbidrag och Eckerö Jaktvårdsförening an-
söker om 2 500 euro. Konstateras att närings- och kulturnämnden ska 
ta ställning till den delen av Ålands Jakt- och Fiskemuseums ansökan 
som avser barnverksamheten, marknadsföring och utställningsarbetet. 
 
FÖRSLAG: 
Nämnden överlämnar budgetförslag till kommunstyrelsen för beslut. 
 
BESLUT: 
Närings- och kulturnämnden upptar i sitt budgetförslag 1 375 euro som 
verksamhetsbidrag till Ålands Jakt- och Fiskemuseum och 1 625 euro 
som verksamhetsbidrag till Eckerö Jaktvårdsförening. Därtill uppmunt-
rar närings- och kulturnämnden att Eckerö Jaktvårdsförening arbetar 
aktivt med ungdomsverksamheten. 
Närings- och kulturnämnden beslöt att överlämna det liggandet bud-
getförslaget till kommunstyrelsen för behandling. 
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NKN § 22 LICENSAVTAL CALA SECURITY DESIGN 
 

Närings- och kulturnämnden 25.10.2021 § 22 
 
Kommunstyrelse 21.09.2021 § 239 
 

Eckerö kommuns närings- och kulturnämnden har 9.5.2018 antagit of-
fert från CaLa Security Design och den 18.5.2018 ingått ett avtal med 
leverantören (bilaga). Avtalet gällde i tre år från datum för avtalets un-
dertecknande och förlängs därefter ett år i taget. Avtalet ska sägas upp 
senast 3 månader innan avtalsperioden löper ut. Sägs inte avtalet upp 
inom den perioden förlängs avtalet automatiskt i ett år med uppsäg-
ningstid på 3 månader före avtalets utgång. 
 
Enligt 6 kap. 1 § 2 mom. ankommer det på varje nämnd att inom sina 
ansvarsområden framlägga förslag till avtal för styrelsens eller kom-
munfullmäktiges godkännande. Avtal gällande löpande verksamhet 
och med en avtalstid om högst ett år, kan ingås av respektive nämnd. 
 
Enligt nämndens beslut ingicks avtalet i syfte att sprida information till 
ortsbor och besökande turister. Eckerö kommun är mitt i en process att 
förnya kommunens hemsida och det bedöms ändamålsenligast att fo-
kusera och samla informationsspridningen till den nya hemsidan och 
att avtalet med CaLa Security Design därmed avslutas. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen inhämtar ett utlåtande från närings- och kulturnämn-
den. 
 
BESLUT:  
Kommunstyrelsen inhämtar ett utlåtande från närings- och kulturnämn-
den. Svaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda inom oktober 2021. 
 

Närings- och kulturnämnden 25.10.2021 § 22 
 
Bilagor: 
- Närings- och kulturnämndens beslut 42 § / 9.5.2018, NKN 22 § / 

25.10.2021 
- Avtal, NKN 22 § / 25.10.2021  

 
Kommunstyrelsen begär närings- och kulturnämndens utlåtande i 
ärendet. 
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FÖRSLAG: 
Närings- och kulturnämnden beslutar att avge ett utlåtande till kom-
munstyrelsen. 
 
BESLUT: 
Närings- och kulturnämnden anser att det bedöms ändamålsenligast 
att fokusera och samla informationsspridningen till den nya hemsidan 
och att på hemsidan ska ett särskilt fokus läggas på närings- och kul-
turverksamheter i Eckerö kommun samt förordar uppsägningen av li-
censavtalet. 
 
 
 

  



 

ECKERÖ KOMMUN 
NÄRINGS- OCH 

KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
25.10.2021 
 

Sida 
8 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på-
seende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

NKN § 23 ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR KAFFEKALAS FÖR ÅLAND 100 ÅR 
 

Närings- och kulturnämnden 25.10.2021 § 23 
 

Bilaga: 
- NKN 23 § / 25.10.2021 Ansökan om bidrag 

 
Eckerö Marthaförening, Eckerö Ungdomsförening och Eckerö Hem-
bygdsförening anhåller, med hänvisning till NKN 14 § / 6.5.2021, ett 
bidrag om 250 e för varje förening skilt med anledning av födelsedags-
kalas som föreningara tillsammans anordnade 22.8.2021 på Ekeborg. 
 
FÖRSLAG: 
Närings- och kulturnämnden beslutar att utbetala 300 euro (100 euro 
för Eckerö Marthaförening respektive Eckerö Ungdomsförening och 
Eckerö Hembygdsförening). Utbetalningen belastar konto 1150-4470, 
Övriga tjänster. 
 
BESLUT: 
Närings- och kulturnämnden beslöt att utbetala 750 euro i understöd 
till föreningarna i enlighet med ansökan. Utbetalningen belastar konto 
4190, Köp av övriga tjänster.  
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Dnr: KANSLI 238/2020 
 

NKN § 24 MOTION OM ÖPPENHET I KOMMUNEN 
 

Närings- och kulturnämnden 25.10.2021 § 24 
 
Kommunstyrelse 25.05.2021 § 154 
 

Motionären Mikael Stjärnfelt yrkar att Eckerö kommun ska offentligöra 
såväl föredragningslista som förslag, beredning och bilagor inför kom-
munfullmäktiges möten. 
 
För det andra önskar motionären att ärenden och beredning inför kom-
munala nämnders och kommunstyrelsens möten ska offentligöras bör 
analyseras. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen konstaterar att det inte råder hinder för att offentlig-
göra föredragningslista som förslag, beredning och bilagor inför kom-
munfullmäktiges möten och att en bestämmelse om offentlighet upptas 
i förvaltningsstadgan som för tillfället revideras. 
 
Gällande andra punkten angående offentligheten av nämndernas före-
dragningslistor inbegär kommunstyrelse utlåtande från nämnderna. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
 

Närings- och kulturnämnden 25.10.2021 § 24 
 
Bilaga: 
- NKN 24 § / 25.10.2021 Motion om öppenhet i kommunen 
 
FÖRSLAG: 
Närings- och kulturnämnden beslutar om att ge ett utlåtande till kom-
munstyrelsen. 
 
BESLUT: 
Närings- och kulturnämnden har en önskan om att samtliga nämnder i 
kommunen följer samma praxis. I övrigt följer närings- och kulturnämn-
den kommunstyrelsens riktlinjer. 
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NKN § 25 INTERNKONTROLL 
 

Närings- och kulturnämnden 25.10.2021 § 25 
 
Kommunstyrelse 08.06.2021 § 163 
 

Eckerö kommuns förvaltningsstadga innehåller grunderna för den in-
terna kontrollen. Dessutom ingår bestämmelser om internkontroll på 
en övergripande nivå i kommunens årliga verksamhetsberättelser.  
 
För att skapa en mer strukturerade, detaljerade och tydligare rutiner för 
kommunens interna kontroll och kvalitetssäkring har förvaltningen 
framtagit ett förslag till en separat policy som samlar olika ämneshel-
heter i ett och samma dokument. Detta ska leda till i första hand till att 
kommunens personal och förtroendevalda bättre känner till ansvars-
fördelningen, rutinerna och processerna som styr förvaltningen av 
kommuninvånarnas gemensamma medel. I förlängningen ger de tydli-
gare bestämmelserna för den interna kontrollen grund för effektive-
ringen av kommunens verksamhet samt bättre och mer förutsebar ser-
vice till kommuninvånarna. Det föreslagna dokumentet ger också 
bättre verktyg för kommunstyrelsen att sköta den i Eckerö kommuns 
förvaltningsstadga angett övervakningsuppgift avseende kommunens 
förvaltning. 
 
Förslaget till kommunens direktiv om den interna kontrollen har be-
handlats av kommunens ledningsgrupp den 21 maj 2021. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen skickar förslaget på remiss till kommunens nämn-
der. Svaret bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast 30.9.2021. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
 

Närings- och kulturnämnden 25.10.2021 § 25 
 
Bilaga: 
- NKN 25 § / 25.10.2021 Förslag till Interkontrolldirektiv 
 
Kommunstyrelsen inbegär närings- och kulturnämndens utlåtande 
över förslaget till Internkontrolldirektiv i Eckerö kommun. 
 
FÖRSLAG: 
Närings- och kulturnämnden beslutar om att ge ett utlåtande till kom-
munstyrelsen. 
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BESLUT: 
Närings- och kulturnämnden har kontrollerat förslaget utifrån nämn-
dens verksamhet och förordar det liggandet förslaget. 
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NKN § 26 TOMTANNONSER: OIKOTIE 
 

Närings- och kulturnämnden 25.10.2021 § 26 
 

Närings- och kulturnämnden har annonserat tomter på fastlandet på 
Oikoties tjänster under delar av år 2019, år 2020 och annonsering på-
går för tillfället. Avsikten har varit att denna tjänst ska fungera som ett 
komplement till kommunens ordinarie tomtförsäljning. Arbete pågår vid 
kommunkansliet att skapa mer enhetliga system för tomtförsäljningen. 
 
FÖRSLAG: 
Nämnden beslutar att avsluta annonseringen på Oikoties webbtjäns-
ter. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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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. 
 
23 §, 26 § 
 
Myndigheten till vilken rättelse kan yrkas; myndighetens adress och 
postadress: 
 
Närings- och kulturnämnden i Eckerö 
Södra Överbyvägen 8 
AX-22270 Eckerö 
 
 
 
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. 

 
 

 


