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Eckerö 20.8.2021

ECKERÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE

KOMMUNSTYRELSE

Jan-Anders Öström
Kommunstyrelsens ordförande
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 27.8.2021 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens
hemsida www.eckero.ax.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24.08.2021

Nr.
11

Plats och tid

Kommunkansliet tisdagen 24.08.2021 kl. 18:30– 22:11

Beslutande

Jan-Anders Öström
Sven-Eric Carlsson
Britt Berthén-Eklund
Susann Fagerström
Ann-Sofi Stjärnfelt, frånvarande
Sanna Söderlund

ordförande
viceordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ersättare

Föredragande

Raine Katajamäki

kommundirektör

Övriga närvarande

Rune Söderlund, frånvarande
Anders Svebilius

kommunfullmäktiges ordförande
kommunfullmäktiges viceordförande
barn- och äldreomsorgsledare

Paragrafer

Päivi Abbas, 189 §
186 – 209 §§

Underskrifter

ordförande

sekreterare

Jan-Anders Öström

Raine Katajamäki

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö torsdagen den 26.8.2021, kl. 20.00.

Britt Berthén-Eklund

Susann Fagerström

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby den 27.8.2021 kl. 12.00.

Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid

Raine Katajamäki

Underskrift
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Sida
2

Sammanträdesdatum
24.08.2021
KS § 186

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelse 24.08.2021 § 186
FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
24.08.2021
KS § 187

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID

Kommunstyrelse 24.08.2021 § 187
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 Britt Berthén-Eklund och Susann Fagerström
till protokolljusterare.
Protokollet ska vara justerat senast den 26.8.2021 kl. 20.00.
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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KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
24.08.2021
KS § 188

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunstyrelse 24.08.2021 § 188
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Nytt ärende: Anhållan om avtal för nyttjande av marknadsplatsen.
I övrigt enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
24.08.2021
KS § 189

DELGIVNINGAR

Kommunstyrelse 24.08.2021 § 189

12.7.2021: Protokoll från Åda Ab bolagsstämma 21.6.2021
2.8.2021: KST utfall jan-april och helårsprognos
30.6.2021: Mellanrapport från Visionsgruppen för äldreomsorgen i
Eckerö kommun
24.6.2021: Bidrag för beskogning efter stormen Alfrida
30.6.2021: Justering av den särskilda landskapsandelen för träningsundervisningen och specialfritidshem 2021 (ÅLR 2021/6006)
1.7.2021: Samarbetsunderstöd för förstudie gällande nytt ärendehanteringssystem
17.8.2021: Preliminär fråga från NTM-centralen
Öjvägen, uppföljning
Barn- och äldreomsorgsverksamheten, uppföljning
Arbetsvärderingssystem, uppföljning
SÅHD, förbundsstyrelsemöte 26.8.2021
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom.
BESLUT:
Mellanrapport från Visionsgruppen för äldreomsorgen i Eckerö kommun delges socialnämnden till kännedom.
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
24.08.2021
KS § 190

KOMMUNDIREKTÖRENS TJÄNSTEMANNABESLUT TILL KÄNNEDOM

Kommunstyrelse 24.08.2021 § 190
År 2021:
Semester:
Anställning: 10, 12
Uppsägning: 11
Förordnande:
Erfarenhetstillägg:
Kompensationsledigt:
Arbetstidsarrangemang:
Inköp:
Tjänstledighet:
Familjeledigheter:
Sjukledigheter:
Vård av sjukt barn:
Deltagande i utbildning:
Föris- och eftisavgifterna:
Omvandling av semesterpenning:
Ensamföretagarstöd:
Avbetalningsplan:
Jakttillstånd: 2, 3, 4
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
24.08.2021
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
24.08.2021

Dnr: KANSLI 116/2021
KS § 191

REVIDERING AV JORDFÖRVÄRSLAGSTIFTNINGEN

Kommunstyrelse 24.08.2021 § 191
Kommunstyrelse 08.06.2021 § 165

Ålands landskapsregering begär att kommunens svar är senast den
16 augusti 2021 landskapsregeringen tillhanda.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar remissbegäran till kännedom och behandlar ett förslag till remissvar senast den 29 juni 2021.
BESLUT:
Enligt förslag.
Kommunstyrelse 24.08.2021 § 191
Ålands landskapsregering har den 22.6.2021 meddelat att svartiden
förlängs till den 1 september 2021.
Bakgrund
Ålands landskapsregering har våren 2020 tillsatt en arbetsgrupp med
uppgift att bl.a. se över jordförvärvslagstiftningen och föreslå ändringar. Arbetsgruppen har som en målsättning att ett delbetänkande om
jordförvärvslagstiftningen publiceras innan årets slut.
Nu ger landskapsgeringen kommunerna möjlighet att inkomma med
synpunkter om det fortsatta arbetet med att se över lagstiftningen.
Som underlag för kommunens synpunkter har landskapsregeringen
översänt en promemoria med sex stycken frågeställningar.
Kommunerna kommer också att ges möjlighet att inkomma med yttranden i ett senare skede när det finns ett lagförslag att ta ställning
till.
Utlåtande
För det första kan det konstateras att kommunen delar landskapsregeringens uppfattning om att rättsläget i nuläget inte är tillfredsställande, i synnerhet med tanke på den förvaltningsrättsliga tillitsskyddsprincipen. De rättsreglerna som direkt ska tillämpas i ett enskilt ärende är svåröverskådliga för den enskilde. Ur kommunens
perspektiv kan det konstateras att lagens öppna formuleringar har
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE
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9

Sammanträdesdatum
24.08.2021

kunnat resultera i överraskande tolkningar från landskapsregeringens
sida och den tidigare förvaltningspraxisen har således inte varit så
koherent som den borde vara. Som ett exempel på svåra tolkningsfrågor är då Eckerö kommun har i samband med ett enskilt ärende
ombetts att ta ställning till huruvida ett visst specifikt strandområde av
kommunens perspektiv anses som ”attraktiv strandområde” utan att
det i lagstiftningen eller i förordningen har klarlagts vilka omständigheter kan eller ska tas i beaktande då kommunen ur jordförvärvslagstiftningens perspektiv ska uttala sig om saken.
Ur ett konstitutionellt perspektiv, i enlighet med den grundlagsvänliga
tolkningen och med tanke på garantierna för rättsskydd är det dessutom av största vikt att bestämmelserna som på ett avgörande sätt inverkar i ett enskilt ärende omgående lyfts upp från förordningsnivå till
lagnivå. I och med att bestämmelserna om jordförvärv oftast handlar
om betydande ekonominiska intressen och grundrättighetsdimensioner är det också viktigt att bestämmelserna moderniseras och framförallt specificeras tillräckligt noggrant. På detta sätt förstärks myndighetsutövningens förutsebarhet samt skyddet för berättigade förväntningar samtidigt som möjligheterna till godtycke och missbruk av
prövningsrätten i förvaltningsverksamheten minimeras. Dessa rättskyddsgarantier kommer att öka tilliten till den offentliga förvaltningen
vilket i längden förhoppningsvis kommer att bidra till att Åland upplevs
som ännu attraktivare plats att bo i.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att som Eckerö kommuns utlåtande översända den ovanstående beredningen till landskapsregeringen.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KOMMUNSTYRELSE
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Sida
10

Sammanträdesdatum
24.08.2021

Dnr: KANSLI 155/2021
KS § 192

REMISS, LAGFÖRSLAG OM NÄRINGSRÄTT OCH NÄRINGSTILLSTÅND

Kommunstyrelse 24.08.2021 § 192
Ålands landskapsregering har den 18 juni 2021 kommit in med begäran om synpunkter på ett utkast till lagförslag om näringsrätt och näringstillstånd. Synpunkterna önskas i elektronisk form senast den 1
september 2021 till registrator@regeringen.ax.
Landskapsregeringen föreslår att landskapslagstiftningen om åländsk
näringsrätt revideras och moderniseras genom att lagtinget antar en
landskapslag om näringsrätt och näringstillstånd. Detta är mycket
välkommet, eftersom i självstyrelselagens 21 § anges att genom
landskapslag ska utfärdas bestämmelserna om grunderna för individens rättigheter och skyldigheter samt om frågor som enligt grundlagen eller självstyrelselagen i övrigt hör till området för lag. Paragrafen
har således likadan innebörd som 80 § 1 mom. i grundlagen. Genom
21 § i självstyrelselagen avgörs således huruvida en viss fråga ska
regleras i en landskapslag eller på en lägre nivå än lag. Subdelegering av lagstiftningsmakt är i princip förbjudet och av detta följer att
personer inte kan genom myndighetsbeslut påföras andra förpliktelser än sådana som följer av lag. Rätten att idka näring handlar om individens rättigheter och eftersom näringsrättslagen dessutom inskränker den grundlagsskyddade näringsfriheten måste bestämmelserna om näringsrätt således utfärdas genom lag och inte av författningar lägre nivå än landskapslag.
Det är även bra om landskapsregeringen specificerar lagstiftningens
syfte som i nuläget framkommer varken av självstyrelselagen eller av
näringsrättslagen. Däremot fanns det vid tidpunkten för skapandet av
näringsinstitutet år 1945 en allmän idé om att inskränka rätten att idka
näring på Åland i syfte att bland annat ”stärka ålandsbefolkningens
trygghet på nationalitetsskyddets område" (se. LF 40/1993-1994, s.
1.). Denna målsättning är enligt den parlamentariska kommittén för
hembygdsrätt, jordförvärv och näringsrätt förknippad med det bredare
nationalitetsskyddet som framkommer av självstyrelselagen och som
syftar till att garantera landskapets befolkning dess svenska språk,
kultur och lokala sedvänjor (Betänkande från den parlamentariska
kommittén för hembygdsrätt, jordförvärv och näringsrätt 2009, s. 61).
Av förarbeten till den nuvarande näringsrättslagen framkommer ytterligare att: ”Samtidigt är avsikten att utomstående näringsidkares möjligheter att på ett osunt sätt konkurrera med åländska näringsidkare
skall begränsas i syfte att dels förstärka nationalitetsskyddet och bevara samhällsbalansen dels bibehålla ett livskraftigt näringsliv i landProtokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
24.08.2021

skapet, vilket gynnar såväl landskapets konsumenter som näringsidkare.” (LF 40/1993-1994, s. 9.). Det råder alltså ingen brist på syftemålsdefinitioner för den åländska näringsrättslagstiftningen och därför
är det viktigt att lagstiftningens syfte skrivs ut i lag klart och tydligt.
På samma sätt som 2 § 3 mom. i grundlagen förutsätter också 21 § 1
mom. i självstyrelselagen ytterligare att lagbestämmelserna är tillräckligt specifikt reglerade i en landskapslag. Tolkningen av självstyrelselagen bör i detta avseende vara i linje med grundlagen (se HDu
OH2018/197 27.9.2018). Ifall bestämmelserna inte är skrivna i lag
såsom det förutsätts i 21 § i självstyrelselagen kan det betyda att
landskapet överskrider sin lagstiftningsbehörighet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att besvara landskapsregeringens remissbegäran enligt ovanstående.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
24.08.2021
KS § 193

EKONOMISK UPPFÖLJNING

Kommunstyrelse 24.08.2021 § 193
Bilagor:
- Skatteinkomsterna 7/2021
- Prognos ls-andelar 2022
- Delårsrapport
Kommundirektörens förslag:
Antecknas till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
24.08.2021

Dnr: KANSLI 198/2021
KS § 194

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, SOTARE LARS
HÄGGBLOM AB

Kommunstyrelse 24.08.2021 § 194
Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över sotare
Lars Häggblom Ab:s, 3135534-9, ansökan om rätt att förvärva och
besitta fast egendom. Samtliga ansökningshandlingar är bilagda i
ärendet.
Ansökan avser två färdigt bildande markområden, Frideborg 2:7 ca
41000 m2 samt Frideborg I 4:10 ca 56800 m2 i Torp.
Bolaget har sin hemort på Åland och alla styrelsemedlemmar ersättaren i bolagets styrelse har hembygdsrätt. Av utredningen framgår
inget annat än att givande av tillstånd ska förordas.
Lagrum:
Landskapsstyrelsen beviljar jordförvärvstillstånd för juridiska personer
i enlighet med vad som föreskrivs i 13 § landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar givande av tillstånd i enlighet med ansökan.
Paragrafen justeras omedelbart.
BESLUT:
Sanna Söderlund anmälde jäv. Kommunstyrelsen konstaterade att
jäv föreligger och Söderlund lämnade sammanträdesrummet under
ärendets behandling.
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KOMMUNSTYRELSE
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Dnr: KANSLI 182/2021
KS § 195

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, ÅLANDS
TELEKOMMUNIKATION AB

Kommunstyrelse 24.08.2021 § 195
Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över
Ålands telekommunikations Ab:s ansökan om rätt att förvärva och
besitta fast egendom. Samtliga ansökningshandlingar är bilagda i
ärendet.
Av utredningen framgår inget annat än att givande av tillstånd ska
förordas.
Lagrum:
Landskapsstyrelsen beviljar jordförvärvstillstånd för juridiska personer
i enlighet med vad som föreskrivs i 13 § landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar givande av tillstånd i enlighet med ansökan.
Paragrafen justeras omedelbart.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
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Dnr: KANSLI 181/2021
KS § 196

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, FYRIS AB

Kommunstyrelse 24.08.2021 § 196
Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över Fyris
Ab:s,2472738-6, ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom. Samtliga ansökningshandlingar är bilagda i ärendet.
Ansökan avser ca 2,3 ha outbrutet markområde från fastigheten
Granbergs, 26-0 i Storby. Bolaget har sin hemort på Åland och alla
styrelsemedlemmar ersättaren i bolagets styrelse har hembygdsrätt.
Av utredningen framgår inget annat än att givande av tillstånd ska
förordas.
Lagrum:
Landskapsstyrelsen beviljar jordförvärvstillstånd för juridiska personer
i enlighet med vad som föreskrivs i 13 § landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar givande av tillstånd i enlighet med ansökan.
Paragrafen justeras omedelbart.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE
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24.08.2021

Dnr: KANSLI 168/2021
KS § 197

REMISS, LAGFÖRSLAG OM ANPASSAD KOMMUNAL AVFALLSHANTERING

Kommunstyrelse 24.08.2021 § 197
Landskapsregeringen ger Eckerö kommun möjlighet att lämna synpunkter på förslaget om anpassad kommunal avfallshantering. Remissbegäran skickades till kommunen 2 juli 2021. Synpunkterna ska
vara landskapsregeringen tillhanda senast 10 september 2021.
På grund av den korta tidsfristen hinner kommunstyrelsen inte inhämta byggnadstekniska förvaltningens utlåtande i ärendet. Ålands
landskapsregerings lagberedning har meddelat att svarstiden inte
kommer att förlängas.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen befullmäktigar byggnadstekniska nämnden som
även utgör kommunens renhållningsnämnd, att vid sitt sammanträde
den 6.9.2021 besluta om kommunens utlåtande över lagförslaget och
inlämna utlåtandet till landskapsregeringen.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag med tillägget att kommundirektören involveras i beredningen till byggnadstekniska nämnden.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
17

Sammanträdesdatum
24.08.2021

Dnr: KANSLI 162/2021
KS § 198

PRIORITERINGSBEGÄRAN FÖR KOMMUNALA HYRESBOSTÄDER

Kommunstyrelse 24.08.2021 § 198
Förbundsstyrelsen för Kommunernas socialtjänst k.f. har den
24.6.2021 översänt den bilagda blanketten om prioriteringsbegäran
till kommunerna som förslag på samarbete kring kommunala hyresbostäder.
Beslut om uthyrning av Eckerö kommuns hyresbostäder fattas av
kommunstyrelsen på basis av inkomna ansökning och lediga bostäder. Konstateras att Kommunernas socialtjänst kan använda den bifogade blanketten för att anhålla om prioritering och kommunstyrelsen kan inom sin prövningsrätt ta i beaktande en sådan anhållan.
Kommundirektörens förslag:
KST:s meddelande antecknas till kännedom men föranleder inga åtgärder från kommunens sida i detta läge.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 161/2021
KS § 199

ORGANISERING AV DET INTEGRATIONSFRÄMJANDE ARBETET I KST

Kommunstyrelse 24.08.2021 § 199
Som svar på Brändö kommuns och Geta kommuns separata frågeställningar gällande integrationsarbetet har KST översänt det bilagda
svaret till samtliga åländska kommunen som svar på frågeställningarna gällande hur integrationsarbetet enligt KST:s uppfattning ska fungera.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att mycket arbete kvarstår i detta område. Samarbetet bör utvecklas och ansvarsfördelningen bör ytterligare klargöras.
BESLUT:
Kommunstyrelsen inväntar ärendets behandling i KST:s förbundsstyrelse. I övrigt enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 160/2021
KS § 200

KST BUDGETSEMINARIUM

Kommunstyrelse 24.08.2021 § 200
I enlighet med 16 § i grundavtalet ska KST informera medlemskommunerna på ett lämpligt sätt om och involvera i budgetprocessen. Av
denna anledning har förbundsstyrelsen inbjudit 2 representanter från
vardera medlemskommunen till ett budgetseminarium den 10 september.
Kommundirektrens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om deltagandet.
BESLUT:
Kommunstyrelsen utser kommunfullmäktiges vice ordförande Anders
Svebilius och kommunstyrelsens ordförande Jan-Anders Öström.
Kommunfullmäktiges ordförande Rune Söderlund utses som ersättare.
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KS § 201

FYLLNADSVAL, BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

Kommunstyrelse 24.08.2021 § 201
Kommunfullmäktige har genom 17.06.2021 § 24 beviljat Teres Backman befrielse från uppdraget som ledamot i byggnadstekniska nämnden.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att ett fyllnadsval
ska förrättas samt vem som ska besätta platsen i nämnden.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Sanna Söderlund utses som ordinarie medlem i byggnadstekniska nämnden.
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ARBETSGRUPP AVFALLSHANTERING

Kommunstyrelse 24.08.2021 § 202
Kommunstyrelse 25.05.2021 § 146
Byggnadstekniska nämnden 10.05.2021 § 54
Kommunstyrelse 27.04.2021 § 108
Kommunstyrelse 13.04.2021 § 89
Byggnadstekniska nämnden 07.04.2021 § 38
I den av kommunfullmäktige fastslagna budgeten står det i verksamhetsmålen för C450 Avfallshantering och miljövård för år 2021 följande:
”Tillsätta en arbetsgrupp för att utveckla och arbeta fram ett ekonomiskt hållbart system för avfallshanteringen i kommunen”.
Kommunteknikerns förslag:
Byggnadstekniska nämnden utser en arbetsgrupp enligt verksamhetsmålet för år 2021.

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden besluter att informera kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige om eventuellt kommande lagändringar enligt
bilaga BTN 07.04.2021, § 38. Nämnden inväntar nya direktiv förrän
en arbetsgrupp tillsätts.
__________
Kommunstyrelse 13.04.2021 § 89
Bilaga:
- RP 40/2021 rd med förslag till lagar om ändring av avfallslagen
och vissa lagar som har samband med den
På Åland regleras avfallsfrågorna i landskapslagen (2018:83) om til-lämpning av rikets avfallslag. Enligt 1 § 1 mom. i ÅFS 2018:83 gäller
att med de avvikelser som anges i denna lag tillämpas bestämmelserna i rikets avfallslag (FFS 646/2011). I ÅFS 2018:83 1 § 2 mom.
stadgas att ändringar i rikets avfallslag tillämpas i landskapet från det
att de träder i kraft i riket om inte annat följer av denna lag.
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Riksregeringen har genom RP 40/2021 rd föreslagit ändringar i rikets
avfallslag som genom blankettlagstiftningen tillämpas på Åland. Förslaget överlämnades till riksdagen 25.3.2021. Lagarna avses träda i
kraft den 1 juli 2021.
Enligt 13 § 5 kap. i förvaltningsstadgan åligger det kommunstyrelsen
att tillse att kommunfullmäktiges beslut verkställs samt att utfärda erforderliga bestämmelser och direktiv för verkställigheten.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ger som direktiv till nämnden att arbetsgruppen tillsätts omedelbart så att gruppen kan inleda sitt arbete efter att riksdagsbehandlingen av förslaget är klart.
Kommunstyrelsen informerar kommunfullmäktige om de eventuellt
kommande lagändringarna.
BESLUT:
Ärendet bordlades till den 27 april 2021.

__________
Kommunstyrelse 27.04.2021 § 108
Bordlagt ärende.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ger som direktiv till nämnden att arbetsgruppen tillsätts omedelbart så att gruppen kan inleda sitt arbete efter att riksdagsbehandlingen av förslaget är klart.
Kommunstyrelsen informerar kommunfullmäktige om de eventuellt
kommande lagändringarna.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt att kommunen ska avvakta med tillsättandet
av arbetsgruppen med motiveringen att revideringen av avfallslagstiftningen ännu pågår i riket.
Kommunstyrelsen beslöt även att styrelsen har som avsikt att tillsätta
arbetsgruppen och nämnden beredes möjlighet att föreslå en till två
personer inför tillsättande.

__________
Byggnadstekniska nämnden 10.05.2021 § 54
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Kommunstyrelsen har berett byggnadstekniska nämnden möjlighet
att föreslå en till två personer inför styrelsen för tillsättande av arbetsgrupp.
Kommunteknikerns förslag:
En till två personer föreslås inför kommunstyrelsen att ingå i arbetsgruppen.

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden besluter att tillsätta Mikael Sjärnfelt och
John Hilander till en arbetsgrupp för att utveckla kommunens avfallshantering.
Enligt förvaltningsstadgan är det byggnadstekniska nämnden som är
kommunens renhållningsmyndighet. Formellt sett har kommunstyrelsen inte övertagit ärendet från nämnden.
Arbetsgruppen som byggnadstekniska nämnden tillsatt står till förfogande att ingå i en av kommunstyrelsen tillsatt arbetsgrupp.
Kommunstyrelse 25.05.2021 § 146
Byggnadstekniska nämnden har beslutat att tillsatta en i budgeten
avsedd arbetsgrupp för att utveckla kommunens avfallshantering.
Konstateras att enligt 7 § 9 kap. i förvaltningsstadgan kan respektive
förtroendevalt organ, kommunstyrelsen eller ledande tjänsteman tillsätta arbetsgrupper för särskilda och begränsade beredningsuppgifter
eller utredningar. Vidare gäller att kommunstyrelsen äger rätt att tillsätta arbetsgrupper bestående av förtroendevalda representanter
från olika nämnder och förvaltningsenheter förutsatt att dessa på förhand lämnat sitt medgivande.
Noteras även att rp 40/2021 rd inte är slutbehandlat i riksdagen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar ärendet till kännedom och avvaktar med
att tillsätta en egen arbetsgrupp med motiveringen att revideringen av
avfallslagstiftningen ännu pågår i riket.
BESLUT:
Enligt förslag.
Kommunstyrelse 24.08.2021 § 202
Ändringarna i rikets avfallslag och vissa andra lagar som har samband med det trädde i kraft 19 juli 2021. Dessutom har landskapsreProtokolljusterarnas signatur
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geringen skickat ett lagförslag om anpassad kommunal avfallshantering på remiss.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ger som direktiv till byggnadstekniska nämnden att
en arbetsgrupp bör tillsättas i enlighet med budgetens verksamhetsmål C450 Avfallshantering och miljövård:
”Tillsätta en arbetsgrupp för att utveckla och arbeta fram ett ekonomiskt hållbart system för avfallshanteringen i kommunen”.
Kommunstyrelsen beslutar huruvida en separat, av kommunstyrelsen
utsedd arbetsgrupp, bör tillsättas för att hantera de övergripande avfallsfrågorna i samråd med andra kommuner och landskapsregeringen.
BESLUT:
Ärendet bordlades i avvaktan på att kommunfullmäktige kompletterar
byggnadstekniska nämndens sammansättning.
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AVSKRIVNINGAR

Kommunstyrelse 24.08.2021 § 203
Redogörelse för gamla och osäkra fordringar bifogas till beredningen.
Kommunstyrelsen uppmärksammas att fordringarna inte avförs från
bevakningen av dessa utan behovet av avskrivning är budgettekniskt.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen avskriver de aktuella fakturorna enligt bilaga.
BESLUT:
Enligt förslag.
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ÅTERINLÖSNING AV KÖPEOBJEKT

Kommunstyrelse 24.08.2021 § 204
Eckerö kommun har den 16 juli 2019 ingått två separata köpebrev
gällande överlåtelse av fast egendom. Köpeobjekt i fråga var:
1) RNr 5:50 på tomt nr 7 i kvarter 2 i Kyrkoby i Eckerö kommun
2) Ett outbrutet område om ca 2 343 m2 av fastigheten 43-406-1429.
I båda överlåtelsehandlingar ingår ett avtalsvillkor om att köparen förbinder sig inom två (2) år ansöka om byggnadstillstånd och att om
köparen inte inom fastställd tid uppfyller sin byggnadsskyldighet förbehåller sig Eckerö kommun rätten att återinlösa köpeobjektet till försäljningspriset utan ränta. Ifall kommunen önskar nyttja sin rätt att
återinlösa tomterna, ska kommunen på det sätt som stadgas i 2 § i
kapitel 2 i Jordabalken, inom 3 månader efter att villkorets giltighetstid
löpt ut väcka talan för att få köpet att återgå.
2 § 2 kap. i jordabalken:
I köpebrevet kan avtalas att köpet får hävas på någon annan än i
denna lag angiven grund eller att säljaren behåller äganderätten till
fastigheten tills köpeskillingen har betalts eller något annat villkor har
uppfyllts.
Ett villkor som avses i 1 mom. är inte bindande om det inte ingår i köpebrevet och inte heller till den del det har avtalats vara i kraft i mer
än fem år från köpslutet. Om villkorets giltighetstid inte har angivits i
köpebrevet, gäller det i fem år. Talan om att säljaren skall återfå fastigheten skall väckas inom tre månader efter att villkorets giltighetstid
har löpt ut.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen befullmäktigar kommunstyrelsens ordförande tillsammans med kommundirektören att väcka talan att säljaren skall
återfå följande fastigheter i enlighet med 2 § 2 kap. i jordabalken:
1) RNr 5:50 på tomt nr 7 i kvarter 2 i Kyrkoby i Eckerö kommun
2) Ett outbrutet område om ca 2 343 m2 av fastigheten 43-406-1429.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KÖPEBREV, HARALDS BOSTADSOMRÅDE

Kommunstyrelse 24.08.2021 § 205
En anhållan om köp av bostadstomt 1 i kvarter 25 Haralds har inkommit 16.8.2021 (bilaga).
Förslag på köpebrev bifogas.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om försäljning i enlighet med villkoren i
det bilagda köpebrevet och befullmäktigar kommunstyrelsens ordförande tillsammans med kommundirektören att underteckna köpebrevet.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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UPPDATERING AV FÖRVALTNINGSSTADGA

Kommunstyrelse 24.08.2021 § 206
Kommunstyrelse 29.06.2021 § 175
Kommunstyrelse 13.04.2021 § 92
Kommunstyrelse 23.03.2021 § 66
-

Bilaga: Förslag till revideringar i Förvaltningsstadga för Eckerö
kommun

Förvaltningsstadga för Eckerö kommun är i behov av uppdatering.
Ändringar föreslås till följd av reviderad lagstiftning inom barnomsorg,
äldreomsorg och övrig socialförvaltning. Föreslås även tekniska ändringar och införandet av bestämmelser om elektroniskt beslutsfattande i enlighet med 9 § 2 mom. 7 punkten och 23b § i kommunallag
(1997:73) för landskapet Åland.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige fastställer ändringar i förvaltningsstadgan i enlighet med bilagan.
BESLUT:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för ytterligare kompletteringar.
Kommunstyrelse 13.04.2021 § 92
Reviderat förslag bifogas.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen bereder nämnderna möjlighet att inlämna utlåtande. För att utlåtandet ska kunna tas i beaktande bör den vara
kommunstyrelsen tillhanda senast 11.6.2021.
BESLUT:
Enligt förslag.

Kommunstyrelse 29.06.2021 § 175
Nämndernas svar och ändringsförslag bifogas. Samtliga nämnder
förordar de av kommunstyrelsen föreslagna ändringarna. Endast
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byggnadstekniska nämnden hade föreslagit vissa justeringar. Dessa
har beaktats och förslaget har reviderats. Härutöver har förvaltningsstadgans layout förbättrats och en innehållsförteckning infogats.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om ändringar i förvaltningsstadgan enligt bilaga.
BESLUT:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för utredning av vilka benämningar andra kommuner har på nämnderna inom de nyinrättade
verksamhetsområdena.
Kommunstyrelse 24.08.2021 § 206
Exempel på nämndernas olika namn:
Saltvik och Lemland: utbildningsnämnd och äldreomsorgsnämnd
Sund: Omsorgsnämnd + Utbildningsnämnd (barnomsorg, skola, fritidsverksamh. bibliotek och kultur)
Finström: Invånarnämnd (soc.väsendet där barnomsorg ingår, skolväsende, kultur och fritid, äldreomsorg)
Jomala: kommunstyrelsen
Lumparland: social och omsorgsnämnd och utbildningsnämnd
Geta: kommunstyrelsen
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att bereda socialnämnden och utbildningsoch fritidsnämnden möjlighet att inkomna med förslag på nya benämningar för respektive nämnd senast inom september 2021.
BESLUT:
Enligt förslag.
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AVSLUTANDE AV VALUTAKONTO

Kommunstyrelse 24.08.2021 § 207
Eckerö kommun har ett valutakonto som inte längre används (bilaga).
Sedan juni 2021 har bankavgifter dragits från saldot.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att avsluta valutakontot och överföra
pengarna till kommunens brukskonto.
BESLUT:
Enligt förslag.
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AVSLUTANDE AV TUBERKULOSFONDENS KONTO

Kommunstyrelse 24.08.2021 § 208
Eckerö kommun har ett konto för Tuberkulosfonden som inte längre
används (bilaga). Sedan juni 2021 har bankavgifter dragits från saldot.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att avsluta konto och överföra pengarna
till Åldringsfonden.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 42/2021
KS § 209

ANHÅLLAN OM AVTAL FÖR NYTTJANDE AV MARKNADSPLATSEN

Kommunstyrelse 24.08.2021 § 209
Eckerö Cruising Club r.f. (ECC) anhåller om att få nyttja marknadsplatsen och att avtal upprättas mellan kommunen och ECC för ändamålet.
Ett avtalsutkast upprättad av kommundirektören har skickats ut till
ECC i april samt en påminnelse i maj och en i juli.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår till ECC att kommunen och föreningen ingår det bifogade avtalet.
BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner avtalsutkastet med tillägget att nyttjandet av marknadsplatsen ska ske i samråd med ECC och att avtalet
kan undertecknas under förutsättning att även ECC godkänner det.
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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: 186-202 §§, 206 §
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 203-205 §§, 207-209 §§
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: 203-205 §§, 207-209 §§.
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

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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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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