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KS § 104

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.
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Protokollet framlagt till
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Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__
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KS § 105

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Tf. kommundirektörns förslag:
Till protokolljusterare väljs John Hilander och Teres Backman.
Beslut om tid och plats tas på sammanträdet.
BESLUT:
Till protokolljusterare valdes John Hilander och Teres Backman.
Protokolljusteringen görs i enlighet med KS § 101/22.3.2016 med
elektroniska medel och ska vara genomförd senast 14.4.2016 kl.
10.00.
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KS § 106

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Ett ärende lades till föredragningslistan: ”Förbundsfullmäktige för
Ålands Omsorgsförbund 21.4 2016”.
Därefter godkändes föredragningslistan.
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KS § 107

SPARANDE AV SEMESTER

Löneräknare Håkan Häggblom har lämnat in anhållan om att få spara
fem (5) dagars semester av 2015 års semester att tas ut under hösten 2016 eller senare.
Styrelsen uttalade i beslut § 39/23.2.2010 följande: ”Kommunstyrelsen klargör att om ej beordrad tjänstgöring eller andra väsentliga skäl
påkallar en annan ordning, skall erhåller semester i dess helhet uttagas under ordinarie semesterperiod. Principbeslutet börjar gälla under semesterperioden 2010.”
Styrelsen uttalade vidare i § 80/15.3.2011: ”Kommunstyrelsen har i
principbeslut .. § 39 den 23.02.2010 .. intagit en principiell och restriktiv hållning till rätten att spara och överföra semesterdagar från ett
semesterår till ett annat.” Men i samma § 80 godkändes ändå att,
såsom undantag, semester efter anhållan fick sparas i två fall.
Undantag från en restriktiv hållning har också förekommit senare.
T.ex. noterade styrelsen i beslut § 82 22.4.2014 att en anställd enligt
ett tjänstemannabeslut av kommundirektören kunde spara 10 semesterdagar.

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar att Håkan Häggblom får spara fem (5) dagars semester av 2015 års semester att tas ut under hösten 2016 eller senare. Styrelsen har tidigare till åtminstone viss del intagit en restriktiv
hållning, men undantag har förekommit. Den nu aktuella anhållan omfattar inte något stort antal dagar och kan bl.a. därför beviljas.
BESLUT:
Styrelsen beslutade att Håkan Häggblom får spara fem (5) dagars
semester av 2015 års semester att tas ut senast under perioden 1.931.12 2016.
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Dnr: KANSLI 304/2015
KS § 108

ANSTÄLLNING BYRÅSEKRETERARE

KS § 343/1.12.2015
Eckerö kommun utlyste i slutet av oktober ett vikariat som byråsekreterare fr.o.m. 1.1.2016-30.6.2016 med möjlighet till förlängning, med
sista ansökningsdag 13.11.2015. Angående arbetsuppgifterna sades
följande i annonsen: ”Arbetsuppgifterna är varierande och består av
bl.a. bokföring, fakturering och handläggning av vissa sociala avgifter.
Uppgifterna kan i viss utsträckning komma att ändras.”
Omfattningen av tjänsten är 100 % och lön ska utgå baserat på AKTA
01TOI010.
Sju ansökningar inkom. Intervjuer har genomförts med tre sökande av
rekryteringsgruppen, bestående av kommunstyrelsens presidium och
kommundirektören. Referenser har tagits rörande de tre sökande
som har intervjuats.
Tf. kommundirektörens förslag:
I enlighet med rekryteringsgruppens förslag beslutar kommunstyrelsen att erbjuda Berit Rosenqvist-Metsik anställning som vikarierande
byråsekreterare i Eckerö kommun t.o.m. den 30 juni 2016. Tjänsten
omfattar 100 % och lön utgår baserat på AKTA 01TOI010.

BESLUT:
Enligt förslag.
KS § 108/12.4.2016
Berit Metsiks vikariat upphör 30.6.2016. Den ordinarie tjänsten som
byråsekreterare ska besättas.
I Eckerö kommuns förvaltningsstadga framgår av § 4 kap. 10 att
kommunfullmäktige tillsätter tjänstemän i ledande ställning och att övriga tjänstemän tillsätts av övriga förtroendeorgan (eller tjänsteman,
ifall beslutanderätten skulle vara delegerad till tjänsteman).
Kommunstyrelsen kan således tillsätta den aktuella tjänsten som byråsekreterare. Frågan är i första skedet hur det offentliga ansökningsförfarandet ska arrangeras.
Protokolljusterarnas signatur
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Utdragets riktighet
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Av 4 § i Lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003) framgår
att anställning i tjänsteförhållande förutsätter offentligt ansökningsförfarande. Ansökningstiden ska vara minst 14 kalenderdagar från det
att ett meddelande har satts upp på anslagstavlan.
I § 20 kap. 10 Eckerö kommuns förvaltningsstadga finns bestämmelser om lediganslående av tjänst. Av paragrafen framgår att tjänst lediganslås med kommunal kungörelse på kommunens anslagstavla
och på kommunens hemsida ”samt efter anställande myndighets beslut om eventuell annonsering i tidningar och i kommunens informationsblad”. Det sägs också att: ”Anställande myndighet anlitar vid behov Arbetsmarknadsmyndigheten på Åland.”
Förslag till annons om den ordinarie tjänsten i bilaga.
./.

Tf. kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar att den aktuella tjänsten som byråsekreterare lediganslås med kommunal kungörelse på kommunens anslagstavla och på kommunens hemsida och inte på något ytterligare vis.
Ansökningstiden ska i enlighet med gällande bestämmelser vara
minst 14 kalenderdagar från det att ett meddelande har satts upp på
anslagstavlan.
En rekryteringsgrupp bestående av styrelsens presidium och kommundirektören tillsätts.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att den aktuella tjänsten som byråsekreterare lediganslås med kommunal kungörelse på kommunens anslagstavla och på kommunens hemsida samt via Arbetsmarknadsmyndigheten (AMS) på Åland. Ansökningstiden ska i enlighet med gällande
bestämmelser vara minst 14 kalenderdagar från det att ett meddelande har satts upp på anslagstavlan.
En rekryteringsgrupp bestående av styrelsens presidium och kommundirektören tillsätts.
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KS § 109

ANSTÄLLNING VIKARIERANDE SOCIALCHEF

KS 5.5.2015 § 151
Förutsatt att kommunstyrelen i § 150/2015 beviljar socialchefen semester och moderskapsledighet behöver en rekrytering av vikarierande socialchef inledas.
FÖRSLAG
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att styrelsen besluter att utse
en rekryteringsgrupp för rekrytering av vikarierande socialchef. Eftersom socialarbetarbefattning är obesatt från och med 4 maj och
äldreomsorgsledaren arbetar deltid fram till 3 augusti kan vikariatet
med fördel inledas omgående eller enligt överenskommelse. En tillfällig socialarbetare finns anställd på heltid på socialkansliet under tiden
20.4–20.5.2015.
Ordförande föreslår vidare att styrelsen utlyser ett vikariat som socialchef för tiden omgående/enligt överenskommelse till och med
2.10.2016.
Ordförande föreslår även att styrelsen besluter att föreslå inför kommunfullmäktige att anställningen av vikarierande socialchef delegeras
till kommunstyrelsen.
Jan-Anders Öström föreslår att socialnämndens presidier utgör rekryteringsgruppen.
John Hilander föreslår att socialnämndens presidier samt Kerstin
Wikgren utgör rekryteringsgruppen.
Henrietta Hellström avstår från en plats i rekryteringsgruppen.
John Hilander föreslår att Jan-Anders Öström och Kerstin Wikgren
utgör rekryteringsgruppen. Förslaget får understöd av Christina Jansson och Tess Backman.
BESLUT
Kommunstyrelsen besluter att rekryteringsgruppen består av JanAnders Öström och Kerstin Wikgren utgör rekryteringsgruppen JanAnders Öström är gruppens ordförande. Socialchefen fungerar som
sammankallare och sekreterare. Rekryteringsgruppen besluter om
annons.
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Kommunstyrelsen besluter att föreslå inför kommunfullmäktige att anställningen av vikarierande socialchef delegeras till kommunstyrelsen.
KF 21.5.2015, § 31
Kari Kärki föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda behörigheten för socialchefstjänsten.
BESLUT
Kommunfullmäktige besluter att kommunstyrelsen ges i uppdrag att
utreda behörigheten för socialchefstjänsten.
Kommunfullmäktige besluter att anställningen av vikarierande socialchef delegeras till kommunstyrelsen.

SN § 80/1.6.2015
Bilaga – Rekryteringsgruppens protokoll
Kommunstyrelsen tillsatte en rekryteringsgrupp för rekrytering av vikarierande socialchef. Rekryteringsgruppen består av Jan-Anders
Öström (ordförande), Kerstin Wikgren och Andrea Björnhuvud (sekreterare).
Kommunfullmäktige har även delegerat anställningen av vikarierande
socialchef till kommunstyrelsen.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att rekryteringsgruppen informerar om hur rekryteringen framskridit.
Rekryteringsgruppen presenterar sitt arbete. Se gruppens protokoll.
Rekryteringsgruppens förslag är att anställa Jessica Björn som vikarierande socialchef.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden omfattar rekryteringsgruppens förslag att anställa
Jessica Björn. Paragrafen justeras omedelbart.
KS § 173, 4.6.2015
KD-FÖRSLAG
Kommundirektören föreslår att kommunstyrelsen omfattar rekryteringsgruppens och socialnämndens förslag att anställa Jessica Björn
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som vikarierande socialchef. Tjänsteförhållandet inleds den 1.8.2015
och 4 månaders prövotid tillämpas.
BESLUT:
Enligt förslag.
KS§ 109/12.4.2016

Ordinarie socialchef Andrea Björnhuvud har inkommit med ansökan
om ledighet för inarbetad tid 21.6-24.6.2016, semester 27.631.7.2016 och vårdledighet 1.8.2016-7.1.2018. Ledigheterna kan baserat på bestämmelserna i Eckerö kommunsförvaltningsstadga beviljas av kommundirektören.
Jessica Björn innehar f.n. ett vikariat på tjänsten som socialchef t.o.m.
2.10.2016.
I 4 § Lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003) anges att
anställning i tjänsteförhållande kan ske utan ansökningsförfarande
bl.a. när det är frågan om vikarie. Inte heller i Eckerö kommuns förvaltningsstadga finns några bestämmelser med innebörden att vikariat för en anställd i tjänsteförhållande ska, eller bör, lediganslås offentligt.
I annonsen för tillsättningen av vikariatet för Andrea Björnhuvud
angavs att möjlighet till förlängning finns.
Tf. kommundirektörens förslag:
En rekryteringsgrupp bestående av styrelsens presidium och kommundirektören tillsätts. Gruppen har till uppgift att presentera ett förslag för styrelsen hur, inkl. med vilka ekonomiska villkor, det fortsatta
vikariatet ska tillsättas. Huvudinriktningen för gruppen är att Jessica
Björn, som med utmärkt skicklighet och kompetens upprätthållit vikariatet, erbjuds det fortsatta vikariatet.
BESLUT:
En rekryteringsgrupp bestående av styrelsens presidium, kommundirektören och socialnämndens ordförande tillsätts. Gruppen har till
uppgift att så snart som möjligt presentera ett förslag för styrelsen
hur, inkl. med vilka ekonomiska villkor, det fortsatta vikariatet ska tillsättas. Huvudinriktningen för gruppen är att Jessica Björn, som med
utmärkt skicklighet och kompetens upprätthållit vikariatet, erbjuds det
fortsatta vikariatet.
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KS § 110

TJÄNSTEN SOM KOMMUNTEKNIKER OCH BYGGNADSINSPEKTÖR

KS § 232/1.9.2015

./.

Ordinarie kommuntekniker och byggnadsinspektör har sagt upp sig. Uppsägning enligt bilaga;
Bilaga A-KST § 232.
Uppsägningstiden är två månader men tjänsteinnehavaren har meddelat
att parterna kan komma överens om annan lämplig tidpunkt.
Om avsked beviljas per den 16 januari 2016 kommer kommunteknikern/byggnadsinspektören ha möjlighet att ta ut sin semester och delvis
vara tillgänglig under överlämning till ny tjänsteinnehavare.
ORDFÖRANDES FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ordinarie kommuntekniker och byggnadsinspektör beviljas avsked per den 16 januari
och att tjänsten lediganslås att sökas under perioden 21.9-19.10.2015.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ordinarie kommuntekniker och byggnadsinspektör beviljas avsked per den 16 januari
och att tjänsten lediganslås. Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför
kommunfullmäktige att en rekryteringsgrupp bildas för att tillsätta tjänsten
som kommuntekniker och byggnadsinspektör.

KF § 56/10.9.2015
Ledamot Janne Fagerström föreslår ordinarie kommuntekniker och byggnadsinspektör inte beviljas avsked i detta skede, utan att en förhandlingsgrupp bildas för att diskutera med tjänsteinnehavaren hur tjänsteförhållandet kan fortgå. Förslaget understöds av ledamot Henrietta Hellström.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar att inte bevilja avsked i detta skede utan tillsätter en förhandlingsgrupp enligt följande:
Janne Fagerström, sammankallare
Mikael Stjärnfelt
Kerstin Wikgren
Förhandlingsgruppens uppdrag pågår till 30.9.2015.

KF § 90/12.11.2015
.
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Enligt utskottsprotokoll den 23.9.2015 föreslår utskottet till Kommunstyrelsen att bereda ärendet om att få kommuntekniker/byggnadsinspektör att
stanna kvar i kommunen i skyndsam ordning, se vidare utskottsprotokoll i
bilaga § 90 – 1.
För kommunstyrelsens behandling av ärendet från utskottet, se bilaga §
90 – 2.
./.
./.
BESLUT:
Kommunfullmäktige tackar utskottet för rapporten och ger styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med ärendet.

KS § 110/12.4.2016

Kommunfullmäktige § 90/12.11.2015 gav styrelsen i uppdrag att arbeta
vidare med förslagen/slutsatserna från den arbetsgrupp som tillsatts för
frågan. Förslagen/slutsatserna, som är baserade på överläggningar med
Dina Friberg, är som framgår av bilagan:
./.
- sammanslagning av tekniska- och byggnämnden
- förbereda nya instruktioner för tekniska- och byggnämnden
- utöka delegeringar till tjänstemannen i olika rutinartade ärenden
- bereda nytt tjänsteavtal där de faktiska uppgifterna framgår, bl.a. personalansvar
- bevilja att den ackumulerade övertiden tas ut i små doser om ledig tid
- att i budgetförhandlingarna beakta en sekreterare till tekniska- och
byggsidan
- att sköta om att arbetarskyddet fungerar i kommunen

Sammanfattningsvis följande kan framhållas gällande de enskilda punkterna:
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-

Tekniska nämnden och byggnads- och miljönämnden har slagits
samman till Byggnadstekniska nämnden fr.o.m. 1.3.2016.
Arbetet med ny instruktion och ny delegeringsordning för Byggnadstekniska nämnden pågår.
Avsikten med det pågående arbetet med ny delegeringsordning är att
delegering till tjänstemannen ska utökas.
Något nytt tjänsteavtal har inte beretts.
Den ackumulerade övertiden har endast vid några tillfällen kunnat tas
ut i ledighet. Antalet inarbetade timmar har istället ökat mycket.
I budgetförhandlingarna blev överenskommelsen att byråsekreterare
om 60 % skulle arbeta inom byggnadstekniska kansliet.
Arbetet med abetarskyddsfrågorna pågår.

I budgetförhandlingarna överenskoms som nämnts att assistans om 60%
skulle tillägnas byggnadstekniska kansliet. Kommunfullmäktige fattade
beslut om 2016 års budget i § 109/10.12.2015. Sedan i höstas har 40%
extraresurser tillägnats byggnadstekniska kansliet, enligt överenskommelse med kommunteknikern/ byggnadsinspektören. Arbetsbelastningen
är dock fortsättningsvis mycket stor.

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen diskuterar möjligheten att en byråsekreterare om 100% förstärker byggnadstekniska kansliet.
BESLUT:
Styrelsen beslutade att en arbetsgrupp inrättas för att i brådskande ordning bereda frågan, i samråd med kommunteknikern/ byggnadsinspektören.
I gruppen ingår styrelsens presidium, kommundirektören och Janne Fagerström. Kommundirektören är sammankallande.
Inriktningen är att en assistent om 100% på byggnadstekniska kansliet inrättas.
Fullmäktige informeras om frågan.
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KS § 111

ECKERÖ KOMMUNS ALKOHOL- OCH DROGPOLICY

KS § 99/22.3.2016
Kommunfullmäktige fastställde i § 59/18.9.2014 Eckerö kommuns alkohol- och drogpolicy, se bilaga.
./.
Under rubriken ”Hur når vi målet?” anges på ett par ställen att ”kommunen bjuder inte på alkoholhaltiga drycker”. I inledande stycke på
andra sidan anges bl.a. att kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning
och utvärdering av policyn.

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen diskuterar frågan.
BESLUT:
Styrelsen återremitterade frågan angående andra offentliga aktörers
policy gällande alkoholservering för vidare utredning.
KS § 111/12.4.2016
Efterforskningar har gjorts angående andra kommuners policy på området. Det har framkommit att en majoritet bland kommunerna inte
har någon absolut förbudpolicy mot att kommunen ifråga serverar alkohol.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar föreslå inför fullmäktige att följande formulering
som finns i policyn stryks: ”kommunen bjuder inte på alkoholhaltiga
drycker”.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutade föreslå inför fullmäktige att det i policyn
framgår att kommunen kan bjuda på alkoholhaltiga måltidsdrycker, i
enlighet med bilaga.
./.
Teres Backman reserverade sig mot beslutet.
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Dnr: BYGG 31/2016
KS § 112

ANHÅLLAN OM DETALJPLANERING FASTIGHET GRANBERGS 26:0 I STORBY

Byggnadstekniska nämnden 22.03.2016 § 13
Upptogs till behandling Bengt Granbergs anhållan om att detaljplanera en del av fastigheten Granbergs 26:0 i Storby.
Syftet är att planera området för boende, handel, förvaltning, service
och grönområden. Detaljplanen kommer att upprättas av Landskapsarkitekt Tiina Holmberg.
I enlighet med Plan- och bygglagens 6:e kapitel § 33 har en markägare rätt att utarbeta ett förslag till detaljplan för sin egen mark. Innan
planeringen påbörjas ska kommunen kontaktas. Kommunen ska fastställa målsättningar för planen, godkänna planläggaren och se till att
planområdet utgör en tillräckligt stor och ändamålsenlig helhet.
Anhållan enligt bilaga BTN § 13-2016
Byggnadstekniska nämnden 22.03.2016 § 13
FÖRSLAG:
Byggnadsinspektören föreslår att Byggnadstekniska nämnden beförordar Granbergs anhållan om att detaljplanera en del av fastigheten
Granbergs 26:0 i Storby med stöd av Plan- och bygglagens 6:e kapitel § 33.
Byggnadsinspektören föreslår att Byggnadstekniska nämnden godkänner Landskapsarkitekt Tiina Holmberg som planläggare med stöd
av Plan- och byggförordningen kap. 1 § 3:
”Den som utarbetar en detalj- eller generalplan ska ha högskoleexamen som motsvarar minst tre års heltidsstudier inom byggbranschen
eller annan motsvarande examen och tillräcklig erfarenhet med tanke
på uppgiftens svårighetsgrad.”
Byggnadstekniska nämnden 22.03.2016 § 13
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att förorda för kommunstyrelsen
Granbergs anhållan om att undersöka möjligheterna att detaljplanera
en del av fastigheten Granbergs 26:0 i Storby med stöd av Plan- och
bygglagens 6:e kapitel § 33.
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Byggnadstekniska nämnden förordar också för kommunstyrelsen att
Tiina Holmberg godkänns som planläggare.
Byggnadstekniska nämnden informerar kommunstyrelsen om att behovet av en miljökonsekvensbedömning (MKB) behöver övervägas i
enlighet med 2 mom. 3 § landskapslag (2006:82) om miljökonsekvensbedömning, påkallat av 24b § landskapslag (1998:82) om naturvård. Detta eftersom det inom det aktuella området för planering
samt strax utanför finns Natura 2000 områden samt skyddsvärda arter.
Områdets läge i förhållande till Käringsunds Fiskeläge och dess bebyggelse och miljö bör även beaktas liksom närheten till havet och
påverkan på landskapsbild.
Innan ett övervägande om MKB inleds ska verksamhetsutövaren ges
möjlighet att yttra sig innan myndigheten beslutar att en MKB ska utföras. Övervägandet om en MKB ska resultera i ett motiverat beslut i
vilket myndigheten tar ställning till om en MKB ska utföras som underlag för myndighetens beslut om projektet.
KS § 112/12.4.2016
För Bengt Granbergs anhållan, se bilaga.
./.
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beviljar Bengt Granbergs anhållan om att undersöka möjligheterna att detaljplanera en del av fastigheten Granbergs
26:0 i Storby med stöd av § 33 kap. 6 Plan- och bygglagen
(2008:102) för landskapet Åland.
Kommunstyrelsen godkänner Tiina Holmberg som planläggare.
Ärendet sänds till Byggnadstekniska nämnden för vidare beredning.
BESLUT:
Styrelsen beslutade att ärendet sänds tillbaka till Byggnadstekniska
nämnden. Målsättningarna ska vara tydliga och ägarförhållandet utredda.
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KS § 113

ECKERÖ UNGDOMSFÖRENING: FAKTUROR

KS § 103/22.3.2016
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar att kommunen betalar följande två fakturor för
Eckerö Ungdomsförenings räkning.
Summan avräknas från det innehållna bidraget 2015 om totalt 2 000
euro, varav återstår 589,18 euro (efter att 1 410,82 euro avräknats i
enlighet med KS § 56/16.2.2016).
1) Feja AB

173,05 euro

2) Englund & Sjöström Ab

372 euro

SUMMA

545,05 euro

BESLUT:
Styrelsen beslutar att kommunen betalar följande faktura för Eckerö
Ungdomsförenings räkning:
Feja AB

173,05 euro

Summan avräknas från det innehållna bidraget 2015 om totalt 2 000
euro, varav återstår 589,18 euro (efter att 1 410,82 euro avräknats i
enlighet med KS § 56/16.2.2016).
Vidare delegerar styrelsen till kommundirektören att tillse att försäkringsskyddet är intakt.
KS § 113/12.4.2016
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar att kommunen betalar följande fakturor för Eckerö
Ungdomsförenings räkning:
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag

473,99 euro

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag

272,40 euro

Englund & Sjöström Ab

347,20 euro
------------1093,59

Totalt
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Summan 1 093,59 euro avräknas från det innehållna bidraget 2015
om totalt 2 000 euro, varav återstår 416,13 euro (efter att 1 410,82
euro avräknats i enlighet med KS § 56/16.2.2016 och 173,05 avräknats i enlighet med KS § 103/22.3.2016) och resterande del, 677,46
euro, avräknas från kommunens bidrag som enligt budget betalas till
EUF i rater om 500 euro/månad under 2016.

BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 114

DIREKTIV INFÖR ECKERÖHALLENS BOLAGSSTÄMMA 26.4.2016

Kommunfullmäktige utsåg i § 26/25.2.2016 Rune Söderlund till ombud och Anders Svebilius till ersättare för bolagsstämma för Eckeröhallen för perioden 2016-2019.
Eckeröhallens bolagsstämma hålls 26.4.2016.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen diskuterar frågan.
BESLUT:
Styrelsen ger direktivet till kommunens ombud att föreslå kommunstyrelsens ordförande Mikael Selander som kommunens representant i
Eckeröhallen Ab:s styrelse.
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KS § 115

SKRIVELSE TILL ECKERÖ KOMMUN

En skrivelse undertecknad av Niclas Häggblom för N. Häggbloms
åkeri inkom till kommunkansliet 4.3.2016, se bilaga.
./.
Skrivelsen innehåller bl.a. olika frågor rörande rivningen av de så kallade lärarbostäderna. En fråga som t.ex. ställs är om kommunen kan
återgå till ärendets början där fastigheten med tomtmark var utbjuden
till försäljning. Avslutningsvis sägs bl.a. att undertecknaren hoppas att
de förslag som framställts i skrivelsen kan tas upp till ny behandling.
Skrivelsen rör i grunden samma fråga som motionen ”Lärarbostäderna vid Eckerö skola i Storby”, som ingavs till kommunfullmäktige enligt § 17/25.2.2016. Fullmäktige sände motionen till styrelsen för vidare beredning.
Kommunstyrelsen behandlade motionen i KS § 86/8.3.2016
Vid styrelsemötet 8.3.2016 var styrelsens beslut följande:
”Susann Fagerström föreslog att en ny värdering av byggnaden skulle
genomföras. Förslaget vann inget understöd och förföll därmed.
Jan-Anders Öström föreslog följande beslutslydelse:
Kommunstyrelsen konstaterar att frågan under föregående mandatperiod utretts grundligt vid ett flertal tillfällen. De konsulter som kommunen har anlitat har samstämmigt och oberoende av varandra
kommit fram till samma resultat, d.v.s. att det inte är ekonomiskt försvarbart att genomföra en grundrenovering p.g.a. de kostnader som
beräknas uppstå. Kommunstyrelsen föreslår därför inför kommunfullmäktige att motionen lämnas utan åtgärd och vidare att redan fattade
beslut därmed verkställs.
Jan-Anders Öströms förslag vann understöd. Styrelsen beslutade
därmed i enlighet med Jan-Anders Öströms förslag.
Susann Fagerström reserverade sig mot beslutet.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.”
Vid kommunfullmäktiges möte § 58/17.3.2016 var fullmäktiges beslut
följande:
”Fullmäktige konstaterade att frågan under föregående mandatperiod
utretts grundligt vid ett flertal tillfällen. De konsulter som kommunen
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har anlitat har samstämmigt och oberoende av varandra kommit fram
till samma resultat, d.v.s. att det inte är ekonomiskt försvarbart att genomföra en grundrenovering p.g.a. de kostnader som beräknas uppstå. Fullmäktige beslutade att motionen lämnas utan åtgärd och konstaterade vidare att redan fattade beslut av fullmäktige §
77/18.9.2014 och § 85/22.10.2015 vunnit laga kraft och således skall
verkställas.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.”
Kommunfullmäktige informerades muntligen vid mötet om att ovannämnda skrivelse inkommit till kommunen.
Tf. kommundirektörens förslag:
Med hänsyn till att frågan i skrivelsen behandlats och avgjorts av
kommunfullmäktige § 77/18.9.2014, § 85/22.10.2015 och §
58/17.3.2016, antecknar styrelsen sig skrivelsen till kännedom och
sänder detta för information till kommunfullmäktige.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 116

REMISS LANDSKAPSREGERINGENS FÖRSLAG SÄNKT RÖSTRÄTTSÅLDER I
KOMMUNALVAL

Landskapsregeringen har sänt ett antal frågor rörande val på remiss till kommunerna. Den första frågan som landskapsregeringen
önskar svar om senast den 1 maj rör rösträttsåldern. Regeringen
kommer att föreslå att en sänkning till 16 år görs på prov i kommunalvalet 2019 samt i rådgivande kommunala folkomröstningar. Ett
lagförslag om ändring av kommunallagen (ÅFS 1979:73) planeras
till hösten 2016.
För detaljer se tre bilagor, som utgör landskapsregeringens skrivelse om frågorna.
./.
Eckerö skola har tillfrågats och har återkommit med följande synpunkter från eleverna (se också bilaga):
Positivt
-

Det blir fler personer som röstar.
Flera får vara med och välja vem som ska bestämma i vårt samhälle.
Man behöver inte vänta så länge om man redan nu är ivrig och
gärna skulle vara med och välja.
Unga människor kanske tänker annorlunda än äldre människor.
Politikerna kanske vill arbeta mer med frågor som rör ungdomar
om ungdomarna får rösta.

Negativt
-

En del unga kanske är lite omogna och oseriösa.
En del unga kanske inte kollar upp ordentligt vad politikerna vill.
En del ungdomar kanske inte bryr sig så mycket.
Ungdomar kanske blir lättare lurade av politikernas löften.

Hammarlands kommunstyrelse beslutade i § 92/3.4.2016 följande rörande landskapsregeringens remiss om sänkt rösträttsålder:
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-

”Kommunstyrelsen avstyrker landskapsregeringen från att sänka
åldern för rösträtt i kommunalval och rådgivande folkomröstningar
till 16 år. Det finns inte några relevanta argument som för att
kommunalval skall ha lägre ålder för rösträtt än lagtingsval, riksdagsval, presidentval och Europaparlamentsval. Det har alltid
funnits en logik i att den som har rösträtt även är valbar. Det
känns omotiverat att en person som inte är myndig skall ha rösträtt i kommunalval och folkomröstningar.”

Tf. kommundirektörens förslag:
Enligt Eckerö kommuns förvaltningsstadga § 4 kap. 5 besvarar styrelsen landskapsregeringens remisser. Eftersom frågan är av stor politisk betydelse lägger styrelsen fram ett förslag för fullmäktiges avgörande: Styrelsen diskuterar frågan och kommer överens om förslag till
fullmäktige.

BESLUT:
Med anledning av landskapsregeringens remiss föreslår styrelsen inför fullmäktige att remissen för Eckerö kommuns räkning besvaras
med att åldern för rösträtt i kommunalval och rådgivande folkomröstningar inte bör sänkas till 16 år.
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KS § 117

KOMMUNKANSLIET STÄNGT DEN 6 MAJ 2016

Fredagen den 6 maj 2016 utgör en s.k. klämdag, eftersom torsdagen
den 5 maj 2016 är Kristi himmelfärds dag och utgör en ”röd dag” då
kommunens personal är ledig.
Tf. kommundirektörens förslag
Styrelsen beslutar att kommunkansliet håller stängt den 6 maj 2016.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 118

REKREATION KOMMUNENS ARBETSPLATSER

Det har framkommit att det finns något olika praxis på kommunens
arbetsplatser vad gäller användning av kommunens medel för gemensamma aktiviteter som kan ses som rekreation, och som ev. inte
innehåller arbetsmoment, eller något enstaka arbetsmoment.

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen diskuterar frågan, t.ex. om det är önskvärt att besluta om eller föreslå skriftlig vägledning som ska gälla för alla arbetsplatser
inom kommunen eller om det t.ex. finns skäl att ha olika möjligheter/praxis beroende på arbetsplats.
BESLUT:
Styrelsen gav kommundirektören i uppdrag att tillsammans med ledningsgruppen utarbeta ett förslag till styrelsen om frågan.
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KS § 119

FÖRVALTNINGSSTADGA 10:25

Socialnämnden 04.04.2016 § 57

Eckerö kommuns förvaltningsstadgas bestämmelser om varning samt
uppsägning lyder enligt följande:
10:25 Uppsägningsgrunder som beror på tjänsteinnehavaren
En arbetsgivare får säga upp ett tjänsteförhållande om skälet är sakligt och vägande. Till sådana skäl hör allvarligare överträdelser eller
försummelser som väsentligt påverkat tjänsteförhållandet.
Det ankommer på anställande myndighet, att inleda utredning och att
anhängiggöra beredning av en skriftlig varning i de fall som en skriftlig
varning föregår uppsägning. Varning anhängiggörs genom att en
skriftlig redogörelse över felaktig handling, underlåtenhet eller olämpligt uppträdande delgives tjänsteinnehavaren med en anmodan om
förklaring och medverkan vid hörande.
Denne ges möjlighet att inom utsatt och skälig frist inkomma med
förklaring samt att anlita ombud inför ett hörande.
För att underlätta handläggandet av personalärenden och möjliggöra
genomförandet av arbetarskyddsrättsliga bestämmelser samt stödja
ledande tjänstemäns direktionsrätt bör förvaltningsstadgan 10:25
uppdateras enligt följande:

10:25 Uppsägningsgrunder som beror på tjänsteinnehavaren
En arbetsgivare får säga upp ett tjänsteförhållande om skälet är sakligt och vägande. Till sådana skäl hör allvarligare överträdelser eller
försummelser som väsentligt påverkat tjänsteförhållandet.
Det ankommer på kommundirektören i egenskap av kommunens
högste tjänsteman och arbetarskyddschef, efter avstämning med anställande myndighets ordförande och ledande tjänsteman inom förvaltningsgrenen ifråga, att inleda utredning och att anhängiggöra beredning av en skriftlig varning i de fall som en skriftlig varning föregår
uppsägning. Varning anhängiggörs genom att en skriftlig redogörelse
över felaktig handling, underlåtenhet eller olämpligt uppträdande delgives tjänsteinnehavaren med en anmodan om förklaring och medverkan vid hörande.
Denne ges möjlighet att inom utsatt och skälig frist inkomma med förklaring samt att anlita ombud inför ett hörande.
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FÖRSLAG
Socialnämnden förordar inför kommunstyrelsen att föreslagen ändring i förvaltningsstadga 10:25 delegerar varningsförfarande till kommunensledande tjänsteman.
BESLUT
Socialnämnden förordar inför kommunstyrelsen att anta följande förändring i förvaltningsstadga 10:25.
10:25 Uppsägningsgrunder som beror på tjänsteinnehavaren
En arbetsgivare får säga upp ett tjänsteförhållande om skälet är sakligt och vägande. Till sådana skäl hör allvarligare överträdelser eller
försummelser som väsentligt påverkat tjänsteförhållandet.
Det ankommer på kommundirektören i egenskap av kommunens
högste tjänsteman och arbetarskyddschef, efter avstämning med anställande myndighets presidier och ledande tjänsteman inom förvaltningsgrenen ifråga, att inleda utredning och att anhängiggöra beredning av en skriftlig varning i de fall som en skriftlig varning föregår
uppsägning. Varning anhängiggörs genom att en skriftlig redogörelse
över felaktig handling, underlåtenhet eller olämpligt uppträdande delgives tjänsteinnehavaren med en anmodan om förklaring och medverkan vid hörande.
Denne ges möjlighet att inom utsatt och skälig frist inkomma med förklaring samt att anlita ombud inför ett hörande.

KS § 119/12.4.2016
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar förslå inför fullmäktige att § 25 kap. 10 i Eckerö
kommuns förvaltningsstadga ändras till följande lydelse, ändringarna i
fet stil:
”En arbetsgivare får säga upp ett tjänsteförhållande om skälet är sakligt och vägande. Till sådana skäl hör allvarligare överträdelser eller
försummelser som väsentligt påverkat tjänsteförhållandet.
Det ankommer på anställande myndighet kommundirektören i
egenskap av kommunens högste tjänsteman och arbetarskyddschef, efter avstämning med anställande myndighets presidium och ledande tjänsteman inom förvaltningsgrenen ifråga,
att inleda utredning och att anhängiggöra beredning av en skriftlig
varning i de fall som en skriftlig varning föregår uppsägning. Varning
anhängiggörs genom att en skriftlig redogörelse över felaktig handProtokolljusterarnas signatur
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ling, underlåtenhet eller olämpligt uppträdande delgives tjänsteinnehavaren med en anmodan om förklaring och medverkan vid hörande.
Denne ges möjlighet att inom utsatt och skälig frist inkomma med förklaring samt att anlita ombud inför ett hörande.”

BESLUT:
Styrelsen beslutade förslå inför fullmäktige att § 25 kap. 10 i Eckerö
kommuns förvaltningsstadga ändras till följande lydelse, ändringarna i
fet stil:
”En arbetsgivare får säga upp ett tjänsteförhållande om skälet är sakligt och vägande. Till sådana skäl hör allvarligare överträdelser eller
försummelser som väsentligt påverkat tjänsteförhållandet.
Det ankommer på anställande myndighet kommundirektören i
egenskap av kommunens högste tjänsteman och arbetarskyddschef, efter avstämning med anställande myndighets presidium och ledande tjänsteman inom förvaltningsgrenen ifråga,
att inleda utredning och att anhängiggöra beredning av en skriftlig
varning i de fall som en skriftlig varning föregår uppsägning. Varning
anhängiggörs genom att en skriftlig redogörelse över felaktig handling, underlåtenhet eller olämpligt uppträdande delgives tjänsteinnehavaren med en anmodan om förklaring och medverkan vid hörande.
Denne ges möjlighet att inom utsatt och skälig frist inkomma med förklaring samt att anlita ombud inför ett hörande.”

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
29

Sammanträdesdatum
12.04.2016
KS § 120

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST (KST)

Socialnämnden 04.04.2016 § 48
Hänv: Kom.dir KST behandling
Kommunstyrelsen remitterar utkastets punkt 10 till socialnämnden för
utlåtande.
10. Socialvårdsreformen
Som utgångspunkt för vidare diskussion redogjorde Brunström för sin
syn på tänkbara åtgärder för att uppnå samordning inom socialvårdsområdet på Åland. Efter det klargjordes vilka premisserna (enligt mötets mening) var för samordningen. Det var mötets uppfattning att
landskapsregeringen kan godkänna andra lösningar än ”ett enda” socialvårdsområde så länge de avsedda effekterna uppnås. De områden som ska samordnas är ”allt utom barnomsorg och äldreomsorg”.
Det bör noteras att gränsen mellan handikappservice och äldreomsorg inte är glasklar.
Ett antal olika alternativ för hur socialvården kan samordnas diskuterades. Det visade sig att vissa kommuner redan före mötet på olika
nivåer börjat diskutera alternativ sinsemellan.
Mötet var överens om följande:
- Ålands omsorgsförbund bör finnas kvar som producent av specialomsorg
- Missbrukarvård kan fortsättningsvis samordnas mellan samtliga
kommuner
- Tillgänglighet är en inte oväsentlig del av likvärdig service
- Kommunförbundet kan koordinera utarbetandet av gemensam plan
för framtida socialvårdsområden
- Kommunikationsmönster och infrastruktur påverkar i någon mån
samarbetsmöjligheter
- Det är problematiskt att finansieringen av systemet är oklar, dvs.
kommunerna förväntas utforma system med vissa kravspecifikationer
utan att ha klara besked om finansieringen

Med bakgrund i detta samt de diskussioner som förts mellan kommuner fanns att det alternativ som bäst lever upp till målsättningarna är
att dela upp Åland i följande tre socialvårdsområden:
1) Norra Ålands socialvårdsområde (Geta, Finström, Saltvik, Sund,
Vårdö)
2) Södra Ålands socialvårdsområde (Eckerö, Föglö, Hammarland,
Jomala, Kökar, Lemland, Lumparland, Mariehamn, Sottunga)
3) Norra skärgårdens socialvårdsområde (Brändö, Kumlinge)
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Alternativen är inte på något sätt de enda tänkbara. De initiativ som
tagits är sannolikt öppna för att ha fler eller färre ”medlemskommuner”. Det finns heller inte något konkret slutgiltigt förslag på hur de
olika områdena skulle utformas formellt. Exempel som diskuterades
var att ett socialvårdsområde kan ha en värdkommun med gemensam nämnd eller att ett socialvårdsområde blir ett kommunalförbund.
Ett kommunalförbund kan enligt kommunallagen vara medlemskommun i ett annat kommunalförbund så det vore inte formellt fel att t.ex.
kommunalförbundet Norra Ålands socialvårdsområde kf var medlem i
Ålands omsorgsförbund kf.
Följande tidsplan ansågs av mötet vara en rimlig målsättning att följa:
- Våren 2016: ÅKF koordinerar utredningen av socialvårdsområde.
ÅKF söker ekonomiskt stöd av landskapsregeringen för att samordna
framtagandet av konkret förslag.
- Hösten 2016: Utredningen intensifieras
- Våren 2017: Via kommunförbundet lämnar kommunerna gemensamt ett förslag till landskapsregeringen
- Sommaren 2017: Landskapsregeringen godkänner eller förkastar
förslaget
- Hösten 2017: Kommunerna fattar erforderliga beslut för att verkställa planen från januari 2018

FÖRSLAG
Socialnämnden håller med om att en uppdelning om 3 socialvårdsområden är fördelaktig. Inom ramen för detta kan Eckerö kommun
som föreslagits tillhöra Södra Ålands socialvårdsområde men är
också öppen för ett samarbete inom Norra Ålands socialvårdsområde.
I frågan om den formella utformningen anser socialnämnden att varje
socialvårdsområde skall bilda ett kommunalförbund.
I frågan om servicepunkter samt den ekonomiska uppdelningen önskar socialnämnden vidare utredning.
BESLUT
Enligt förslag.
KS § 120/12.4.2016
Tf. kommundirektörens förslag
Med tanke på frågans politiska vikt och principiella betydelse bör fullmäktige besluta om frågan.
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Styrelsen beslutar föreslå inför fullmäktige att kommunens inställning
inför det vidare arbetet med frågan om kommunernas socialtjänst
(KST) utgörs av följande huvudlinjer:
-

-

-

Ytterligare utredning är nödvändig rörande alla aspekter, innan
beslut kan fattas.
Det är av vikt att frågan om servicepunkter och fördelningen av
kostnader på de deltagande kommunerna utreds grundligt.
En utredning av frågan måste granska olika möjligheter, eftersom
inget alternativ kan uteslutas i detta skede: Åland som ett socialvårdsområde eller Åland uppdelat i flera, möjligen tre eller fyra,
socialvårdsområden.
Inom ramen för detta kan Eckerö kommun tillhöra ett Södra
Ålands socialvårdsområde, men kommunen utesluter inte ett
samarbete inom ett Norra Ålands socialvårdsområde.
Det bör utredas närmare om det är lämpligt – för- och nackdelar –
att varje socialvårdsområde bildar ett kommunalförbund.

BESLUT:
Styrelsen beslutade föreslå inför fullmäktige att kommunens inställning inför det vidare arbetet med frågan om kommunernas socialtjänst (KST) utgörs av följande huvudlinjer:
-

-

-

Ytterligare utredning är nödvändig rörande alla aspekter, innan
beslut kan fattas.
Det är av vikt att frågan om servicepunkter och fördelningen av
kostnader på de deltagande kommunerna utreds grundligt.
En utredning av frågan måste granska olika möjligheter, eftersom
inget alternativ kan uteslutas i detta skede: Åland som ett socialvårdsområde eller Åland uppdelat i flera, möjligen tre eller fyra,
socialvårdsområden.
Inom ramen för en uppdelning av Åland i flera socialvårdsområden kan Eckerö kommun tillhöra ett Södra Ålands socialvårdsområde, men kommunen utesluter inte tillhörighet till ett Norra
Ålands socialvårdsområde.
Det bör utredas närmare om det är lämpligt – för- och nackdelar –
att varje socialvårdsområde bildar ett kommunalförbund.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
32

Sammanträdesdatum
12.04.2016
KS § 121

ANMÄLNINGSÄRENDEN: - GYMNASTIKSAL, - ÅTERVINNINGSCENTRALEN, INFORMATION BUDGETUPPFÖLJNING M.M.

-

1. Skolans gymnastiksal, senaste behandlingen av Byggnadstekniska nämnden:

Byggnadstekniska nämnden 22.03.2016 § 16
Anbudshandlingar för byte av gymnastiksalsgolvet är under arbete.
14.03.2016 hölls ett möte med skolans personal. Följande önskemål
om ändringsarbeten, har inkommit från skolan, i samband med byte
av gymnastiksalens golv:
-

-

Belysningen förbättras.
Ljudet från gymnastiksalen sprids till övriga delar av skolan. Ljudisolerande dörrar önskas.
Nya anordningar för rep och ringar. Ena skenan är trasig, den
andra är inte på godkänt avstånd från vägg och fönster när den är
utdragen.
Nya basketkorgsanordningar, helst elektroniska som går hela
vägen upp till tak.
Förminska eller ta bort scenen. Istället önskas en byggbar.
Nya lättare och mera ergonomiska bom och stolpanordningar
samt förvaring åt dem.
Egen utgång utifrån till gymnastiksalen samt egna toaletter
Gärna större gymnastiksal och högre till tak
Ljudanläggning
Uppfräschning av förvaringsutrymmen och omklädningsrum

De tre första punkterna anses som åtgärder som bör genomföras, övriga är önskemål.
Byggnadstekniska nämnden 22.03.2016 § 16
FÖRSLAG:
Kommunteknikern önskar att Byggnadstekniska nämnden diskuterar
önskemålen och skickar information i ärendet till kommunstyrelsen.
Kommunteknikern föreslår att en arbetsgrupp tillsätts för arbetet med
gymnastiksalsgolvet.
Byggnadstekniska nämnden 22.03.2016 § 16
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BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt tillsätta en arbetsgrupp för arbetet
med gymnastiksalsgolvet.
Arbetsgruppen består av Mikael Stjärnfelt och Tommy Nordin. Fritidsledare Emma Falander bjuds också in att delta i arbetsgruppen.
Arbetsgruppen tar fram entreprenadhandlingar samt bjuder ut projektet på entreprenad.
BESLUT:
Det finns inte någon grund i Budget 2016 och Ekonomiplan 20172018 för genomförande av de åtgärder som listats ovan.
Styrelsen uppmanade Byggnadstekniska nämnden att till styrelsen
inkomma med kostnadskalkyl omfattande akuta åtgärder rörande golvet för att en anhållan om investeringsmedel ska kunna behandlas av
kommunfullmäktige.

2. Återvinningscentralen, senaste behandlingen av Byggnadstekniska nämnden:
Byggnadstekniska nämnden 22.03.2016 § 17
Ombyggnaden av Återvinningscentralen på fastigheten Olers 15:44 i
Storby har bjudits ut på entreprenad på en andra anbudsrunda.
5 st anbud har inkommit. Anbuden öppnades 14.03.2016 av arbetsgruppen för Återvinningscentralen.
Protokoll från anbudsöppnandet enligt bilaga BTN § 17-2016.
Anbud enligt följande:
1. Allbygg:

Totalpris 128.200 € (exkl. moms)

2. Eklunds Åkeri:

Totalpris 28.500 € (exkl. moms)

3. JS Entreprenad AB:

Totalpris 54.000 € (exkl. moms)

4. N. Häggbloms Åkeri:

Totalpris 38.800 € (exkl. moms)
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5. Abc Byggtjänst AB:

Totalpris 123.739,60 € (exkl. moms)

Byggnadstekniska nämnden 22.03.2016 § 17
FÖRSLAG:
Kommunteknikern föreslår att Byggnadstekniska nämnden antar det
för kommunen mest ekonomiskt lönsamma anbudet.
Byggnadstekniska nämndens presidium kontraktsförhandlar med entreprenören och styrelsens ordförande undertecknar kontraktet.
Byggnadstekniska nämnden 22.03.2016 § 17
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden besluter anta Eklunds Åkeris anbud
[28 500 euro exkl. moms] för förverkligande av projektet.
Byggnadstekniska nämndens presidium kontraktsförhandlar med entreprenören och styrelsens ordförande undertecknar kontraktet.
BESLUT:
Styrelsen begärde att information om omfattningen av det antagna
anbudet och planeringen för genomförandet av projektet tillställs styrelsen av Byggnadstekniska nämnden.

3. I) Budgetuppföljning t o m feb 2016, II) skatteinkomster t.o.m.
mars 2016 samt III) läget bokslut 2015, se tre bilagor för § 121.
BESLUT:
Styrelsen antecknade sig detta till kännedom.
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§ 122

FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND 21.4.2016

Förbundsfullmäktige i Ålands Omsorgsförbund äger rum
21.4.2016. Kommunens representanter är Magnus Jansson med
ersättare Åsa Häggblom.

BESLUT:
Styrelsen beslutade att samråd bör ske med Hammarland om representant i förbundsstyrelsen. Rörande budgetförslaget gäller
återhållsamhet utöver vad som följer av ökande volymer.
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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: 104-106, 108-112, 116, 118-121
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 113-115, 117, 122
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: 113-115, 117, 122
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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