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Nr.
1

Plats och tid

Kommunkansliet tisdagen 21.01.2020 kl. 18:30– 19:15

Beslutande

Jan-Anders Öström
Sven-Eric Carlsson
Susann Fagerström
Johan Hilander
Gunilla Holmberg
Kerstin Wikgren

ordförande
viceordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Föredragande

Raine Katajamäki

kommundirektör

Övriga närvarande

Anders Svebilius
John Hilander

kommunfullmäktiges ordförande
kommunfullmäktiges viceordförande

Arsim Zekaj
Paragrafer

1-8

Underskrifter

ordförande

sekreterare

Jan-Anders Öström

Raine Katajamäki

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö torsdagen den 23.01.2020, kl. 12.00.

Susann Fagerström

Gunilla Holmberg

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby den 24.01.2020 kl. 12.00.

Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid

Raine Katajamäki

Underskrift
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Sida
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Sammanträdesdatum
21.01.2020
KS § 1

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelse 21.01.2020 § 1
FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
21.01.2020
KS § 2

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID

Kommunstyrelse 21.01.2020 § 2
FÖRSLAG:
Föregående mötesprotokoll konstateras justerat och utlagt i den tid
som anges i protokollet.
Protokolljusteringen görs i enlighet med KS § 101/22.3.2016 med
elektroniska medel och ska vara genomförd senast vid en viss tidpunkt, som beslutas vid sammanträdet.
Kommunstyrelsen utser Gunilla Holmberg och Susann Fagerström till
protokolljusterare.
BESLUT:
Protokollet justeras senast 23.1.2020 kl. 12.00.
Paragraf 8 justeras omedelbart efter dess behandling.
I övrigt enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
21.01.2020
KS § 3

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunstyrelse 21.01.2020 § 3
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
21.01.2020
KS § 4

ANHÅLLAN OM AVGIFTSFRITT NYTTJANDE AV EKERGÅRDENS SAMLINGSSAL

Kommunstyrelse 21.01.2020 § 4

Marthaföreningen har inkommit med anhållan om att avgiftsfritt nyttja
Ekergårdens samlingssal.
I enlighet med beslut KF § 11/2019 är det kommunstyrelsens beslutanderätt att pröva ansökningar för föreningar verksamma i kommunen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beviljar hyresfrihet för Marthaföreningen under förutsättning att lokalen återställs efter användning. Beslutet gäller tillsvidare såvida kommunstyrelsen inte finner skäl för omprövning.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
21.01.2020
KS § 5

DELGIVNINGAR

Kommunstyrelse 21.01.2020 § 5

-

ÅOF protokollsutdrag, 9.12.2019
Anställning av ordinarie socialhandledare
Socialnämnden sammanträde 7.1.2020, protokoll
www.eckero.ax.
Kompletterande beslut över socialvårdsplan
Information över pågående utredning om Ekebo

finns

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

på
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Sammanträdesdatum
21.01.2020

Dnr: KANSLI 278/2019
KS § 6

KEJSAR ALEXANDER DEN II:S STIPENDIUM 2019

Kommunstyrelse 21.01.2020 § 6
Eckerö kommun utdelar stipendium ur Kejsar Alexander II:s stipendiefond. 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 läroanstalt.
Information om utdelning av stipendiet har utannonserats med gällande 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 (2019) samt året dessförinnan, 2018. 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 dessförinnan. 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 utbildningsnivå. I andra
hand tas hänsyn till den sökandens ekonomiska ställning.”
Inom utsatt tid har fyra ansökningar inkommit. Ansökningarna återfinns som bilaga till kallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser den studerande som beviljas stipendiet.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt att tilldela ett stipendium på 250 euro vardera till följande sökande:
1. Albert Eriksson
2. Johannes Mattson

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
21.01.2020

Dnr: KANSLI 2/2020
KS § 7

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV

Kommunstyrelse 21.01.2020 § 7
Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över Hans
Lindmarks ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom.
Fastigheten anhållan avser är ett ca 1651 m2 stort markområde, underlydande fastigheten 43-401-1-30 i Björnhuvud.
Av utredningen framgår inget annat än att anhållan bör förordas.
Lagrum:
4 § Landskapsförordningen (2003:70)
Grunder för att fysiska personer skall få jordförvärvstillstånd
Landskapsstyrelsen beviljar jordförvärvstillstånd för fysiska personer i
enlighet med vad som föreskrivs i 12 § landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar givande av tillstånd, i enlighet med anhållan.
BESLUT:
Landskapsregeringen uppmärksammas att det finns formaliafel i ansökningshandlingarna. Kommunstyrelsen konstaterar dock att det inte
råder oklarhet på fastighet som ansökan gäller och förordar därmed
givande av tillstånd.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
21.01.2020
KS § 8

HYRESTAXA I ECKERÖ SKOLA FR.O.M. 1.1.2020

Kommunstyrelse 21.01.2020 § 8

SKFN 1.10.2019
Bilaga: 1/5/2019
Förslag till hyresavgifter fr.o.m. 1.1.2020
Hyresavgifterna föreslås justeras med ca 1 % fr.o.m. 1.1.2020
Förslag:

Skolnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att hyresavgifterna
vid Eckerö skola justeras i enlighet med bilaga 1/5/2019 fr.o.m.
den 1.1.2020.

Beslut:

Enligt förslag.

Kommunstyrelse 21.01.2020 § 8

Kommunstyrelsen uppmärksammas att hyrestaxa för Eckerö skola
inte behandlats under 2019.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att hyrestaxor för Eckerö
skola justeras i enlighet med bilaga fr.o.m. 1.1.2020.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
21.01.2020
BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 112 § KomL rättelseyrkande inte framställas, eller
kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer: 1 – 3, 5, 7, 8
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 4, 6
Enligt 15 § FörvaltningsprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte
anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:

ANVISNING FÖR
RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till vilken
rättelseyrkandet kan framställas
samt tid för yrkande av rättelse

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett
skriftligt rättelseyrkande. Myndigheten till vilken rättelse kan yrkas;
myndighetens adress och postadress:
Kommunstyrelsen i Eckerö
Södra Överbyvägen 8
22270 Eckerö
Paragrafer: 4, 6
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.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
21.01.2020
BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och
besvärstid

Myndighet till vilken besvär
kan anföras samt besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. Ändring i ett
beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär 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
överklagas 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.
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands Förvaltningsdomstol
PB 31
22101 Mariehamn
Kommunalbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar
Förvaltningsbesvär, paragrafer:
Besvärstid dagar
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands landskapsstyrelse
Pb 60
22101 Mariehamn
Paragrafer:
Besvärstid 30 dagar
Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet.

Besvärskrift

I besvärsskriften skall uppges:
- ändringssökandes namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringar till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv, eller av
den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften
undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress
anges
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original
eller officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före be-
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påseende
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bestyrkes
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Sammanträdesdatum
21.01.2020
besvärshandlingarna

svärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post
eller genom bud, men i så fall på sändarens eget ansvar. Handlingarna
skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Tilläggsuppgifter

Fogas till protokollet
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