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Nr.
7

Plats och tid

Kommunkansliet tisdagen 26.04.2016 kl. 18:00-21.45

Beslutande

Mikael Selander
John Hilander
Jan-Anders Öström
Teres Backman
Christina Jansson
Gunilla Holmberg
Susann Fagerström
Janne Fagerström

ordförande
viceordförande
ledamot
ledamot, frånvarande
ersättare
ledamot, närvarande från 18.15
ledamot
ledamot, frånvarande

Föredragande

Åsa Gustafsson

tf. kommundirektör

Övriga närvarande

Anders Svebilius

kommunfullmäktiges ordförande

Paragrafer

123-140

Underskrifter

ordförande

sekreterare

Mikael Selander Åsa Gustafsson
Protokolljustering
Ort och tid

sekreterare § 139

Christina Jansson

Eckerö onsdagen 27.4.2016, kl. 20.00

Jan-Anders Öström

Susann Fagerström

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby 28.4. 2016 kl. 10.00

Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid

Åsa Gustafsson

Underskrift

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
26.04.2016
KS § 123

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
26.04.2016
KS § 124

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Tf. kommundirektörns förslag:
Föregående mötesprotokoll konstateras justerat och utlagt i den tid
som anges i protokollet.
Till protokolljusterare väljs Jan-Anders Öström och Susann Fagerström.
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.

BESLUT:
Föregående mötesprotokoll konstaterades justerat och utlagt i den tid
som anges i protokollet.
Till protokolljusterare valdes Jan-Anders Öström och Susann Fagerström.
Protokolljusteringen görs i enlighet med KS § 101/22.3.2016 med
elektroniska medel och ska vara genomförd senast 27.4 kl. 20.00.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KS § 125

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Föredragningslistan godkändes.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
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Dnr: KANSLI 68/2016
KS § 126

VAL AV OMBUD, MEDBORGARINSTITUTET FÖR MANDATPERIODEN 2016-2019

Kommunstyrelse 16.2.2016 § 54

Maria Christensen har varit Medborgarinstitutets ombud under perioden 2012-2015.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att Maria Christensen väljs till
Eckerö kommuns ombud för Medborgarinstitutet.
BESLUT:
Styrelsen beslutade bordlägga frågan.

KS § 126/26.4.2016
Maria Christensen har tillfrågats och hon fortsätter gärna som
ombud för Medborgarinstitutet för mandatperioden 2016-2019.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att Maria Christensen väljs till
Eckerö kommuns ombud för Medborgarinstitutet för mandatperioden 2016-2019.

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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Dnr: KANSLI 67/2016
KS § 127

DIREKTIV INFÖR SÅHD:S FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 28.4.2016

Kommunens representanter vid SÅHD:s (Södra Ålands Högstadiedistrikt) förbundsfullmäktige är Mikael Stjärnfelt, med Tage Mattsson
som ersättare, och Nina Andersson, med Åsa Häggblom som ersättare.

Tf. kommundirektörens förslag:
Återhållsamhet gäller rörande budgetförslaget utöver vad som följer
av reguljärt ökande verksamhet.
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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Dnr: KANSLI 72/2016
KS § 128

DIREKTIV INFÖR ÅLANDS KOMMUNFÖRBUNDS STÄMMA 29.4.2016

Ålands Kommunförbund håller stämma 29.4.2016. Kommunens representanter är Anders Svebilius, med Rune Söderlund som ersättare, och Mikael Selander, med John Hilander som ersättare.

Tf. kommundirektörens förslag:
På stämmans dagordning rör § 9 frågan om ”kommunernas socialtjänst”, KST. Kommunfullmäktige beslutade i § 76/21.4.2016 att
kommunens inställning inför det vidare arbetet med frågan om kommunernas socialtjänst (KST) utgörs av följande huvudlinjer:
- Ytterligare utredning är nödvändig innan beslut kan fattas rörande
alla aspekter som tas upp i främst § 2 i Landskapslag om en kommunalt samordnad socialtjänst (KstLL), som har stadfästs och publicerats i Ålands författningssamling (ÅFS 2/2016).
- Det är av mycket stor 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 bör Eckerö kommun i första hand tillhöra ett socialvårdsområde
tillsammans med Hammarland; Västra Ålands socialområde.
Det är dock inte heller uteslutet att Eckerö-Hammarland (om Hammarland så önskar) kan tillhöra ett Södra Ålands socialvårdsområde
eller ett Norra Ålands socialvårdsområde.
- Det bör utredas närmare om det är lämpligt – för- och nackdelar –
att varje socialvårdsområde bildar ett kommunalförbund.
Ovannämnda riktlinjer tjänar som vägledning i fortsatta kontakter med
Hammarland i frågan. Riktlinjerna ska också tjäna som vägledning i
kommande förhandlingar t.ex. inom ramen för Ålands Kommunförbund.”

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
8

Sammanträdesdatum
26.04.2016

BESLUT:
På stämmans dagordning rör § 9 frågan om ”kommunernas socialtjänst”, KST.
Kommunfullmäktige beslutade i § 76/21.4.2016 angående Eckerö
kommuns inställning inför det vidare arbetet med frågan om kommunernas socialtjänst (KST) om ett antal huvudlinjer, som återges i
strecksatserna nedan. Inför Ålands kommunförbunds stämma gäller
dessa riktlinjer som direktiv i KST-frågan.
Kommunfullmäktiges beslut § 76/21.4.2016:
”- Ytterligare utredning är nödvändig innan beslut kan fattas rörande
alla aspekter som tas upp i främst § 2 i Landskapslag om en kommunalt samordnad socialtjänst (KstLL), som har stadfästs och publicerats i Ålands författningssamling (ÅFS 2/2016).
- Det är av mycket stor 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 bör Eckerö kommun i första hand tillhöra ett socialvårdsområde
tillsammans med Hammarland; Västra Ålands socialområde.
Det är dock inte heller uteslutet att Eckerö-Hammarland (om Hammarland så önskar) kan tillhöra ett Södra Ålands socialvårdsområde
eller ett Norra Ålands socialvårdsområde.
- Det bör utredas närmare om det är lämpligt – för- och nackdelar –
att varje socialvårdsområde bildar ett kommunalförbund.
Ovannämnda riktlinjer tjänar som vägledning i fortsatta kontakter med
Hammarland i frågan. Riktlinjerna ska också tjäna som vägledning i
kommande förhandlingar t.ex. inom ramen för Ålands Kommunförbund.”

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
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KS § 129

STYRDOKUMENT FÖRVALTNINGSREFORM

Byggnadstekniska nämnden 19.04.2016 § 41
Byggnadstekniska nämnden 22.03.2016 § 4
Kommunstyrelse 16.02.2016 § 32
KS § 240/29.9.2015
Enligt budget 2015 är ett av verksamhetsmålen för den allmänna
förvaltningen att ompröva kommunens nämndstruktur.
Förslagsvis delas arbetet upp i flera delmoment:
1. Kartläggning av nuvarande organisation och framtagande av
alternativ till förändringar.
2. Behandling i kommunstyrelse och -fullmäktige och slutligt beslut om ny förvaltningsorganisation.
3. Framtagande av styrdokument så som förvaltningsstadga, instruktioner för eventuella nämnder och delgeringsordningar i
enlighet med av fullmäktige beslutad förvaltningsorganisation.
För att ärendet ska avancera snabbast möjligt bör utomstående
anlitas för det första delmomentet: att kartlägga nuvarande organisation och ta fram förslag på alternativ till förändringar. Detta bör
omfatta intervjuer med åtminstone ledande tjänstemän samt ordföranden för nämnder, styrelse och fullmäktige.
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att nuvarande organisation kartläggs
och att alternativ till förändringar tas fram till den 30 november. I
kartläggningen ska ingå åtminstone intervjuer med ledande tjänstemän samt presidier för nämnder, styrelse och fullmäktige.
Vidare beslutar kommunstyrelsen att befullmäktiga tf. kommundirektören att anlita utomstående för uppdraget inom ramen för
budgeterade medel.
BESLUT:
Enligt förslag.
KS § 295/27.10.2015
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att
Tekniska Nämnden och Byggnads- och Miljönämnden slås samman fr.o.m. den 1 mars 2016. Inför sammanslagningen görs det
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
26.04.2016

förberedelsearbete som är nödvändigt inom ramen för den förvaltningsreform som pågår, t.ex. framtagning av en instruktion för
den sammanslagna nämnden.

BESLUT:
Enligt förslag.

KF 91 §/12.11.2015
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar att Tekniska Nämnden och Byggnads- och Miljönämnden slås samman fr.o.m. den 1 mars 2016.
Inför sammanslagningen görs det förberedelsearbete som är nödvändigt inom ramen för den förvaltningsreform som pågår, t.ex.
framtagning av en instruktion för den sammanslagna nämnden.

KS § 363/17.12.2015
./.
Carolina Sandell, som i enlighet med KS § 240 29.9.2015 anlitades
för en kartläggning av kommunens förvaltning och för att ge alternativ
till förändringar, har sänt sin slutrapport daterad 4.12.2015 till kommunen, se bilaga § 363.

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen antecknar sig rapporten till kännedom och remitterar rapporten till kommundirektören för vidare beredning.

BESLUT:
Kommunstyrelsen antecknade sig rapporten till kännedom och översänder den till efter årsskiftet nytillträdda Kommunfullmäktige och
Kommunstyrelsen.
Styrelsen remitterade frågan om en översyn av existerande styrdokument och vid behov utarbetande av nya styrdokument, framförallt
för den nya byggnadstekniska nämnden och socialnämnden samt
förvaltningsstadgan, till kommundirektören för vidare beredning och
återrapportering till styrelsen.

KS § 19/8.2.2016
Protokolljusterarnas signatur

Ordf.
Sekr.

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
11

Sammanträdesdatum
26.04.2016

KS § 363/17.12.2015 beslutade att slutrapport förvaltningsreform
sänds till nya styrelsen, se bilaga, och KF § 14/28.1.2016 sände
samma rapport om förvaltningsreform till styrelsen för beredning.
Enligt beslut av kommunfullmäktige (KF 91 §/12.11.2015) slås nuvarande tekniska nämnd och byggnads- och miljönämnd samman till en
gemensam nämnd fr.o.m. den 1 mars 2016. Utkast till instruktion och
delegeringsordning för den nya byggnadstekniska nämnden har tagits
fram av kommundirektören och stämts av med kommunteknikern/byggnadsinspektören, se bilaga. De läggs fram för styrelsen för
en första presentation.
./.
Vidare har i enlighet med styrelsebeslutet KS § 363/17.12.2015 vissa
förändringsförslag gjorts i Eckerö kommuns förvaltningsstadga, se bilaga.
./.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen remitterar utkasten till instruktion och delegeringsordning till
den kommande byggnadstekniska nämnden (BTN) för utlåtande.
Styrelsen bordlägger förändringsförslagen i förvaltningsstadgan till
påföljande styrelsemöte, med målsättningen att frågan kan föreläggas
fullmäktige färdigberedd inom februari månad.
I övrigt bordlägger styrelsen rapporten om förvaltningsreform till påföljande möte.

BESLUT:
Styrelsen återremitterade förvaltningsstadgan och slutrapporten till
kommundirektören.
Styrelsen remitterade utkasten till instruktion och delegeringsordning
till den kommande byggnadstekniska nämnden (BTN) för utlåtande
och återrapport till styrelsen senast den 31 mars.
KF 32 §/16.2.2016
Tf. kommundirektörens förslag
Styrelsen beslutar att namnet på den nya gemensamma nämnden
Byggnadstekniska nämnden förs in i Eckerö kommuns förvaltningsstadga där det behövs och att hänvisningarna till de två tidigare
nämnderna Byggnads- och miljönämnden samt Tekniska nämnden
stryks. Dessa ändringar föreslås av styrelsen inför kommunfullmäktige.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Styrelsen beslutar vidare följande som en uppföljning på styrelsebeslut § 363/17.12.2015 (”Styrelsen remitterade frågan om en översyn
av existerande styrdokument och vid behov utarbetande av nya styrdokument, framförallt för den nya byggnadstekniska nämnden och
socialnämnden samt förvaltningsstadgan, till kommundirektören för
vidare beredning och återrapportering till styrelsen.”):
-

-

-

Kommundirektören får i uppdrag att utarbeta en uppdatering av
socialnämndens instruktion samt en delegeringsordning för socialförvaltningens tjänstemän. Kommundirektören återrapporterar
till styrelsen om detta.
Närings- och kulturnämnden får i uppdrag att så snart som möjligt
se över sin instruktion och på nödvändigt vis uppdatera sin instruktion och därvid i möjligast mån anpassa den till det upplägg
som instruktionen och delegeringsordningen för ny Byggnadstekniska nämnden har. Närings- och kulturnämnden återrapporterar
till styrelsen.
Skol- och fritidsnämnden får i uppdrag att så snart som möjligt se
över och på nödvändigt vis uppdatera sin instruktion/stadga och
därvid i möjligast mån anpassa den till det upplägg som instruktionen och delegeringsordningen för ny Byggnadstekniska nämnden har. Skol- och fritidsnämnden återrapporterar till styrelsen.

Styrelsen antecknar sig i övrigt slutrapporten om förvaltningsreform till
kännedom.

BESLUT:
Styrelsen återremitterar frågan till kommundirektören och ledande
tjänstemän för en översyn av instruktionerna för nämnderna samt förvaltningsstadgan i den utsträckning behov finns. Kommundirektören
återrapporterar till styrelsen, med syftet att förslagen till styrdokument
sedan kan översändas till respektive nämnd.
Styrelsen antecknade sig i övrigt slutrapporten om förvaltningsreform
till kännedom.
Byggnadstekniska nämnden 22.03.2016 § 4
Upptogs till behandling remitterade utkasten från Kommunstyrelsen
till instruktion och delegeringsordning till den kommande byggnadstekniska nämnden (BTN). Kommunstyrelsen önskar utlåtande och
återrapport senast den 31 mars.
Instruktion enligt bilaga BTN § 4-2016 A
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
påseende
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Utdragets riktighet
bestyrkes
Eckerö den
__/__20__
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Delegeringsrätt enligt bilaga BTN § 4-2016 B
Byggnadstekniska nämnden 22.03.2016 § 4
FÖRSLAG:
Byggnadsinspektören föreslår att Byggnadstekniska nämnden diskuterar och kommenterar instruktionen samt skickar kommentarer till
styrelsen.
Byggnadstekniska nämnden 22.03.2016 § 4
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden (BTN) återremitterar, utkasten gällande
instruktioner och delegeringsordning för Byggnadstekniska nämnden,
tillbaka till Kommunstyrelsen.
BTN anser att dokumenten innehåller för många felaktigheter och
oklarheter, bl a felaktiga laghänvisningar, för att kunna ge ett strukturerat och klart utlåtande.
Byggnadstekniska nämnden 19.04.2016 § 41
Upptogs till behandling uppdaterat utkast till instruktioner för Byggnadstekniska nämnden samt delegeringsordning för Kommuntekniker/Byggnadsinspektören.
Instruktion enligt bilaga BTN § 41-2016 A
Delegeringsrätt enligt bilaga BTN § 41-2016 B
Byggnadstekniska nämnden 19.04.2016 § 41
FÖRSLAG:
Byggnadsinspektören föreslår att uppdaterat utkast till instruktioner
för byggnadstekniska nämnden samt delegeringsordning för Kommuntekniker/Byggnadsinspektör godkänns enligt bifogade utkast.
Byggnadstekniska nämnden 19.04.2016 § 41
BESLUT:
Enligt förslag.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
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KS § 129/21.4.2016
Se bilagor för utkast instruktion till Byggnadstekniska nämnden
och
utkast
till
delegeringsordning
för
kommuntekniker/byggnadsinspektör,
Tf. kommundirektörens förslag
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att instruktion till Byggnadstekniska nämnden och delegeringsordning för kommuntekniker/byggnadsinspektör godkänns i enlighet med bilagor.

BESLUT:
I det utkast till delegeringsordning som sänts till styrelsen från
Byggnadstekniska nämnden infogas följande som sista paragraf:
”§ 7 Ledning av byggnadstekniska förvaltningen
Beslut av arbetsledande karaktär, inkl. handhavande och fastställande av arbetstidsscheman, fattas av kommunteknikern/byggnadsinspektören.”
Styrelsen beslutade föreslå inför fullmäktige att instruktionen och
delegeringsordningen, med det nämnda tillägget, godkänns i enlighet med bilagor.
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KS § 130

GRUNDAVGIFT FÖR VATTEN 2016

Byggnadstekniska nämnden 19.04.2016 § 40
Kommunstyrelse 13.10.2015 § 264
Tekniska nämnden 23.09.2015 § 97
Upptogs till behandling grundavgiften för vatten år 2016, samt att föreslå den för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
TN § 56, 04.09.2014
Upptogs till behandling grundavgiften för vatten år 2015, samt att föreslå den för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
FÖRSLAG:
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att grundavgiften för vatten år 2015 är står oförändrad.
68,55 €/år på förbrukning mellan 0 – 300m³ (exklusive moms)
205,65 €/år på förbrukning mellan 300m³ - uppåt (exklusive moms)
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt godkänna förslaget.
KS § 192, 09.09.2014
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att grundavgiften
för vatten år 2015 står oförändrad.
68,55 €/år på förbrukning mellan 0 – 300m³ (exklusive moms)
205,65 €/år på förbrukning mellan 300m³ - uppåt (exklusive moms)
BESLUT:
Enligt förslag.
KF § 69, 18.09.2014
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt att grundavgiften för vatten år 2015 står
oförändrad.
68,55 €/år på förbrukning mellan 0 – 300m³ (exklusive moms)
205,65 €/år på förbrukning mellan 300m³ - uppåt (exklusive moms)
KS § 167, 4.6.2015
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Kommunfullmäktiges avsikt var att avgifterna hålls oförändrade
under åren 2014 och 2015. I beslutet skrevs felaktigt att avgifterna innehåller moms. Avgifterna skall fastställas exklusive
moms.
Avgifterna som fastställdes är:
Grundavgifter för vatten.
85,00 euro/år förbrukning mellan 0 - 300 m
255,00 euro/år förbrukning mellan 300 m3 – uppåt.

Avgifterna är exklusive moms.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige rättar felet
och fastställer grundavgiften för vatten för åren 2014 och 2015
till 85,00 euro/år exklusive moms förbrukning mellan 0 - 300 m3
255,00 euro/år exklusive moms förbrukning mellan 300 m3 –
uppåt. Avgifterna är exklusive moms.
BESLUT:
Enligt förslag.
KF § 44, 17.6.2015

BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige rättar felet
och fastställer grundavgiften för vatten för åren 2014 och 2015
till 85,00 euro/år exklusive moms förbrukning mellan 0 - 300 m3
255,00 euro/år exklusive moms förbrukning mellan 300 m3 –
uppåt. Avgifterna är exklusive moms.

TN § 97 23.09.2015
FÖRSLAG:
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att grundavgiften för vatten år 2016 är står oförändrad.
För förbrukning mellan 0 – 300m³
För förbrukning mellan 300m³ - uppåt

68,55 €/år
205,65 €/år

(exkl. moms)
(exkl. moms)

TN § 97 23.09.2015
BESLUT:
Tekniska nämnde besluter föreslå inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att grundavgiften för vatten år 2016 fastställs enligt
följande:
Protokolljusterarnas signatur
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För förbrukning mellan 0 – 300m³
För förbrukning mellan 300m³ - uppåt

68,55 €/år
205,65 €/år

(exkl. moms)
(exkl. moms)

Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges beslut från 18.09.2014 fastställdes grundavgiften enligt följande:
För förbrukning mellan 0 – 300m³
För förbrukning mellan 300m³ - uppåt

68,55 €/år
205,65 €/år

(exkl. moms)
(exkl. moms)

04.06.2015 KS § 167 togs ärendet upp i kommunstyrelsen, där man
skriver:

”Kommunfullmäktiges avsikt var att avgifterna hålls oförändrade
under åren 2014 och 2015. I beslutet skrevs felaktigt att avgifterna innehåller moms. Avgifterna skall fastställas exklusive
moms.
Avgifterna som fastställdes är:
Grundavgifter för vatten.
85,00 euro/år förbrukning mellan 0 - 300 m
255,00 euro/år förbrukning mellan 300 m3 – uppåt.

Avgifterna är exklusive moms.”
I beredningen av ärendet har momsen felaktigt räknats in i avgifterna
och samtidigt angett i text skrivit att avgifterna är exklusive moms.
Avgifterna fastställdes enligt Kommunfullmäktiges beslut 17.06.2015
KF § 44.
Eftersom man i beredningen skrivit att Kommunfullmäktiges avsikt var
att avgifterna skulle hållas oförändrade under åren 2014 och 2015 så
tolkar Tekniska nämnden att Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges avsikt inte är i enlighet med beslutets utfall.
KS § 264/13.10.2015
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att
grundavgiften för vatten år 2016 fastställs oförändrade enligt följande:
För förbrukning mellan 0 – 300m³
För förbrukning mellan 300m³ - uppåt

68,55 €/år
205,65 €/år

(exkl. moms)
(exkl. moms)

BESLUT:
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Jan-Anders Öström understöder tf. kommundirektörens förslag.
Sanna Söderlund föreslår en höjning om 2 % på avgiften. Förslaget
vinner inget understöd och förfaller därmed.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att
grundavgiften för vatten år 2016 fastställs enligt följande:
För förbrukning mellan 0 – 300m³
För förbrukning mellan 300m³ - uppåt

68,55 €/år
205,65 €/år

(exkl. moms)
(exkl. moms)

KF § 69/22.10.2015
BESLUT:
Enligt förslag.
Byggnadstekniska nämnden 19.04.2016 § 40
Upptogs till behandling korrigering av grundavgifter för vattenförbrukning.
Grundavgifterna för vatten har felaktigt fastställts av KF § 69
22.10.2015 enligt följande:
För förbrukning mellan 0 – 300m³
För förbrukning mellan 300m³ - uppåt

68,55 €/år
205,65 €/år

(exkl. moms)
(exkl. moms)

Avsikten var att grundavgifterna skulle fastställas enligt följande:
För förbrukning mellan 0 – 300m³
För förbrukning mellan 300m³ - uppåt

85,00 €/år
255,00 €/år

(exkl. moms)
(exkl. moms)

Byggnadstekniska nämnden 19.04.2016 § 40
FÖRSLAG:
Kommunteknikern föreslår att Byggnadstekniska nämnden förordar
att kommunstyrelsen korrigerar grundavgifterna för vatten enligt följande:
För förbrukning mellan 0 – 300m³
För förbrukning mellan 300m³ - uppåt

85,00 €/år
255,00 €/år

(exkl. moms)
(exkl. moms)

Byggnadstekniska nämnden 19.04.2016 § 40
BESLUT:
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Enligt förslag.
__________
KS § 130/26.4.2016

Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att grundavgifterna för vatten för 2016 korrigeras enligt följande:
För förbrukning mellan 0 – 300m³
För förbrukning mellan 300m³ - uppåt

85,00 €/år
255,00 €/år

(exkl. moms)
(exkl. moms)

BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 131

SKOLANS GYMNASTIKSAL

Byggnadstekniska nämnden 19.04.2016 § 37
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
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt tillsätta en arbetsgrupp för arbetet
med gymnastiksalsgolvet.
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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.
Byggnadstekniska nämnden 19.04.2016 § 37
Upptas till behandling från kommunstyrelsen (KS). KS uppmanar
Byggnadstekniska nämnden att inkomma med en kostnadskalkyl för
de mest akuta åtgärderna.
Byggnadstekniska nämnden 19.04.2016 § 37
FÖRSLAG:
Kommunteknikern föreslår att Byggnadstekniska nämnden (BTN) informerar kommunstyrelsen (KS) om att arbetet med kostnadskalkylen
för projektet är under arbete. Efter att kalkylen färdigställts kommer
BTN att inkomma med en anhållan om tilläggsmedel till KS.
Byggnadstekniska nämnden 19.04.2016 § 37
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden skickar information till kommunstyrelsen.
Byggnadstekniska nämnden besluter att arbetsgruppen skickar kostnadskalkylen till kommunstyrelsen.
__________
KS § 131/26.4.2016
Arbetsgruppen som BTN tillsatt är i färd med att ta fram en kostnadskalkyl som omfattar de akuta åtgärderna. Några ytterligare
åtgärder utöver de akuta ingår inte in kalkylen. Något färdigställt
skriftligt underlag finns ännu inte.
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Tf. kommundirektörens förslag
Styrelsen antecknar informationen till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 132

MOTION 10.12.2015 OM GRÖN EL

Byggnadstekniska nämnden 19.04.2016 § 27

Vid kommunfullmäktige 10.12.2015 ingavs en motion om grön el, se
bilaga. Fullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att bereda motionen, § 99/10.12.2015.
Motionsingivaren hemställer att kommunfullmäktige ger i uppdrag till
kommunstyrelsen att ingå avtal om grön el med kommunens elleverantör, Ålands Elandelslag.
Enligt uppgift förbrukade Eckerö kommun år 2014 ca 878 000 kWh el.
Merkostnad för kommunen baserat på 2014 års förbrukning är ca 570
euro inkl. moms eller 440 euro exkl. moms.

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen sänder frågan till Byggnadstekniska nämnden för utlåtande.

BESLUT:
Enligt förslag.
Byggnadstekniska nämnden 19.04.2016 § 27
Upptogs till behandling motion om grön el på kommunstyrelsens begäran.
Enligt uppgift förbrukade Eckerö kommun år 2014 ca 878 000 kWh el.
Merkostnad för kommunen baserat på 2014 års förbrukning är ca 570
euro inkl. moms eller 440 euro exkl. moms.
Den marginella ökningen av årskostnaden för kommunens elförbrukning bör vägas mot minskningen av den negativa påverkan Eckerö
kommun har på miljön.
Motion om ”Grön el” enligt bilaga BTN § 27-2016
Byggnadstekniska nämnden 19.04.2016 § 27
FÖRSLAG:
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Kommunteknikern föreslår att Byggnadstekniska nämnden förordar
att kommunstyrelsen ingår avtal med kommunens elleverantör om att
enbart köpa produkten ”grön el”.
Byggnadstekniska nämnden 19.04.2016 § 27
BESLUT:
Enligt förslag.
___________
KS § 132/26.4.2016
Enligt mycket preliminära beräkningar av Allwinds skulle motsvarande elförbrukningen 2014 kosta följande om kommunen sluter
avtal med Allwinds:

Förbrukning KWh
pris/mån
jan.15
150,000
feb.15
90,000
mar.15
80,000
apr.15
60,000
maj.15
40,000
jun.15
30,000
jul.15
30,000
aug.15
40,000
sep.15
60,000
okt.15
60,000
nov.15
90,000
dec.15
150,000

€/MWh

Total

32,50
31,80
28,01
27,60
24,90
18,10
10,90
19,60
23,70
26,30
28,00
22,40

4875,00
2862,00
2240,80
1656,00
996,00
543,00
327,00
784,00
1422,00
1578,00
2520,00
3360,00

880,000

23163,80 e

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen diskuterar frågan.
När motionen är färdigberedd ska beredningen av den sändas till
fullmäktige.
BESLUT:
Styrelsen återremitterade ärendet till Byggnadstekniska nämnden
för vidare utredning angående bl.a. konkurrensutsättning.
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KS § 133

ECKERÖ UNGDOMSFÖRENING

KS § 88/8.3.2016
Konstruktivt samarbete har den senaste tiden genomförts med företrädare för Eckerö Ungdomsförening.
Tf. kommundirektörens förslag:
Eckerö kommun har erhållit information om att oklarheterna i bokföringen utretts och att de transaktioner som inte hört till ungdomsföreningen regleras genom ett avtal mellan berörda parter.
Eckerö kommun har därför inte längre några yrkanden mot EUF och
meddelar polisen det skriftligen. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande skriver under meddelandet till polisen.

BESLUT:
Enligt förslag. Därutöver informeras fullmäktige om beslutet.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
KS § 133/26.4.2016
Årsmöte har hållits av Eckerö Ungdomsförening 18.4.2016, se bilagt protokoll. Av protokollet framgår att en ny styrelse för EUF
har valts. Styrelsen för EUF har tillträtt.
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat (KS § 56/16.2.2016, KS §
103/22.3.2016, KS § 113/12.4.2016) att betala vissa fakturor för
EUF, vilka avräknas från det bidrag till EUF som frystes under
2015 och fortsättningsvis under 2016.
Ytterligare en faktura har inkommit till kommunen, vilken kan betalas och avräknas från det innehållna bidraget till EUF :
Feja

289,17 euro

Efter betalning av denna faktura skulle 33,37 euro återstå av bidraget fr.o.m. januari-t.o.m. februari.
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Om bidragen i.o.m. den nya styrelsens tillträde inte längre är
frysta kan 33,37 euro utbetalas för perioden t.o.m. februari månads utgång och fr.o.m. mars kan för resten av kalenderåret 2016
5 000 euro utbetalas.
För 2017 ska, i enlighet med kommunfullmäktiges budgetbeslut,
anhållan med ingivande av komplett bokslut göras av EUF, lämpligen i tid så att det kan behandlas i höstens budgetförhandlingar.
BESLUT:
Styrelsen beslutar att fakturan från Feja om 289,17 euro betalas
och avräknas från det innehållna bidraget till EUF.
Efter betalning av denna faktura återstår totalt 5 033,37 euro i
verksamhetsbidrag från kommunen till EUF för kalenderåret 2016.
Styrelsen beslutar att resten av verksamhetsbidraget för februari,
mars, april och maj betalas ut till EUF i enlighet med fullmäktiges
budgetbeslut 10.12.2015 § 109, totalt 1 533,37 euro.
Resterande del av bidraget för 2016 utgörs av 3 500 euro. Styrelsen föreslår inför fullmäktige att resterande 3 500 euro för 2016
utbetalas till EUF så snart som möjligt.
För 2017 ska, i enlighet med kommunfullmäktiges budgetbeslut
10.12.2015 § 109, anhållan med ingivande av komplett bokslut
göras av EUF, i tid så att det kan behandlas i höstens budgetförhandlingar.
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KS § 134

TJÄNSTEN SOM KOMMUNTEKNIKER OCH BYGGNADSINSPEKTÖR

Kommunfullmäktige 21.04.2016 § 72

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.
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KF § 90/12.11.2015
.
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 m detta; förslagen är baserade på överläggningar m Dina, slutsatserna/förslagen som arbetats m 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 uppg 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:
- 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 någar tillfällen kunnat tas
ut i ledighet. Antalet inarbetade timmar har istället ökat mycket.
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-

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 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.

KF § 72/21.4.2016
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutade återremittera ärendet till styrelsen för
vidare beredning av olika alternativ. I diskussionen konstaterades behovet av förstärkning med byggnadstekniska kunskaper till byggnadstekniska kansliet.

KS § 134/26.4.2016
Gruppen som tillsatts av styrelsen kommer att ha ett möte
29.4.2016.
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Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen diskuterar frågan.

BESLUT:
Styrelsen diskuterade frågan och inväntar arbetsgruppens möte
29.4.2016.
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Dnr: KANSLI 73/2016
KS § 135

ÅTGÄRD IT-MILJÖN: FLYTT AV KOMMUNOFFICE

På kommunkansliet används programmet Kommunoffice, köpt av Triplan Ab, för ärendehantering och för sammanställning av möteshadlinhgar som föredragningslistor och protokoll. Återkommande och
ibland relativt omfattande problem med användningen inträffar. Enligt
bl.a. Triplan är det möjligt att åtminstone en del av problem har sin
grund i att programmet ligger på Hammarlands server, där det, tillsammans med bl.a. löneräkningsprogram, ligger ”av historiska skäl”.
En flytt av Kommunoffice till Eckerö kommuns server skulle enligt preliminär offert av Triplan Ab kosta ca 440 euro exkl. moms. hanteringsmässigt behövs två dagars uppehåll i användningen av Kommunoffice, vilket är genomförbart för kanslipersonalens del. Kommunens IT-support på JustIT behöver också assistera. Triplan Ab har
stämt av med JustIt om vilka åtgärder som behövs.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar att en flytt av Kommunoffice kan göras från Hammarlands server till Eckerös server, till en i nuläget beräknad kostnad
om ca 500 euro, inom ramen för budgeterade medel.

BESLUT:
Styrelsen beslutar att en flytt av Kommunoffice kan göras från Hammarlands server till Eckerös server, till en i nuläget beräknad kostnad
om ca 500 euro, inom ramen för budgeterade medel, efter nödvändig
utredning av kommundirektören.
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KS § 136

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 28.1, 25.2, 17.3 OCH 21.4.2016.

Enligt 49 § 3 mom. Kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland
skall kommunstyrelsen granska lagligheten av de beslut som fattas
av kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges sammanträden har hållits 28.1.2016, 25.2.2016,
17.3.2016 och 21.4.2016. Protokollen i sin helhet finns att läsa på
kommunens hemsida på adressen eckero.ax, under ”Kommunen”,
”Protokoll”.
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att kommunfullmäktiges beslut som fattats vid sammanträdena 28.1.2016, 25.2.2016, 17.3.2016 och
21.4.2016 tillkommit i laga ordning.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 137

ÅTERVINNINGSCENTRALEN

Byggnadstekniska nämnden 19.04.2016 § 38
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)

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:
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Styrelsen begärde att information om omfattningen av det antagna
anbudet och planeringen för genomförandet av projektet tillställs styrelsen av Byggnadstekniska nämnden.
Byggnadstekniska nämnden 19.04.2016 § 38
Upptogs till behandling kommunstyrelsens begäran angående information gällande ombyggnaden av Återvinningscentralen.
Byggnadstekniska nämnden 19.04.2016 § 38
FÖRSLAG:
Kommunteknikern föreslår att allt material och information i ärendet
tillhandahålls Kommunstyrelsen och att Byggnadstekniska nämnden
antecknar sig ärendet till kännedom.
Byggnadstekniska nämnden 19.04.2016 § 38
BESLUT:
Niclas Häggblom anmälde jäv. Byggnadstekniska nämnden beslöt att
jäv inte föreligger.
Byggnadstekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom.
__________
§ 137/26.4.2016

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen antecknar detta till kännedom.
BESLUT:
Styrelsen antecknade detta till kännedom.
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Dnr: KANSLI 75/2016
KS § 138

SOPKORGAR

Enligt kommunfullmäktiges beslut i § 109/10.12.2015 om Budget
2016 och Ekonomiplan 2017-2018 har kommunen sju sopkorgar utplacerade på allmän plats. Enligt bl.a. föreningen Upplev Eckerö r.f.,
som är en paraplyförening för många av Eckerös företag inriktade på
tjänster och turism, är sophanteringen inte tillräcklig under framförallt
turistsäsongen.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen sänder ärendet till Närings- och kulturnämnden, som i
brådskande ordning, i samråd med Byggnadstekniska nämnden, lägger fram ett förslag om frågan för styrelsen.
BESLUT:
Enligt förslag.
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ANSTÄLLNING KOMMUNDIREKTÖR

KS § 249/29.9.2015
I samband med anställandet av tf. kommundirektören beslutade
kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att bereda
ett kommundirektörsavtal inför kommunfullmäktige för godkännande. Kommundirektörsavtalet ska bland annat omfatta uppgifter och prioriteringar, arbetsförutsättningar, prövotid och övriga
anställningsvillkor.

./.

Förslag till kommundirektörsavtal enligt bilaga;
Bilaga § 249.
Ordförandes förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avtal
med tf. kommundirektören Åsa Gustafsson ingås enligt Bilaga §
249.
BESLUT:
Enligt förslag.

KF § 62/22.10.2015:
./.

Förslag till kommundirektörsavtal enligt bilaga;
Bilaga § 62.
BESLUT:
Kari Kärki förelår att sista stycket i p. 4 angående avgångsvederlag vid konflikt mellan kommundirektören och kommunens politiska ledning stryks. Förslaget vinner inte understöd.
Fullmäktige beslutar att efter införda ändringar enligt bilaga § 62
godkänna avtalet.

KS § 87/8.3.2016
Enligt uppgift finns ev. möjlighet att ingå förlikning med förre kommundirektören Rasmus Basilier rörande den tvist som föreligger mellan denne och kommunen.
Ordförandens förslag:
Styrelsen diskuterar möjligheten och beslutar eventuellt lämna ett förslag inför fullmäktige. Ett förslag till förlikningsavtal har tagits fram.
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BESLUT:
Åsa Gustafsson anmälde jäv. Det konstaterades att jäv förelåg. Åsa
Gustafsson närvarade inte under punkten. Teres Backman utsågs till
sekreterare för punkten.
Jan-Anders Öström föreslog att avtalet omfattas och sänds till kommunfullmäktige för godkännande. Förslaget understöddes av Teres
Backman. Styrelsen beslutade enligt Jan-Anders Öströms förslag.
Enligt § 5 i Landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet är förslaget till förlikningsavtal inte offentligt förrän saken är
slutligt avgjord.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

KF § 59/17.3.2016
Åsa Gustafsson anmälde jäv. Fullmäktige konstaterade att jäv förelåg. Då mötet är offentligt närvarade Gustafsson under fullmäktiges
behandling av ärendet.
Fullmäktige utsåg Henrietta Hellström till sekreterare för denna paragraf.
Brage Eklund föreslår att kommunfullmäktige finner att utgående från
en bedömning av för- och nackdelar att förlikningsförlaget är godtagbart och i linje med kommunens intressen.
Förslaget vinner understöd.
Fullmäktige besluter enhälligt enligt förslag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

KS § 139/26.4.2016
Vad gäller rekrytering och ordinarie anställning som kommundirektör
bör bl.a. följande beaktas:
Lagen om kommunala tjänsteinnehavare (FFS 304/2003) är tillämplig
i landskapet Åland enligt LL om tillämpning i landskapet Åland av lagstiftning om kommunala tjänstemän (ÅFS 2004:24). Samhället ska
trygga den offentliga förvaltningens trovärdighet, rättvisa, jämlikhet
och anställning av bästa möjliga personal i den offentliga förvaltningProtokolljusterarnas signatur
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en, därför har man i lag stadgat att ansökningsförfarandet ska göras
offentligt (4 § L om kommunala tjänsteinnehavare och RP 196/2002 s
29). Ansökningsförfarandet behöver inte ske på det sättet om det är
fråga om anställning av vikarie, anställning för viss tid, förflyttning av
anställd på ekonomiska grunder, erbjudande till deltidsanställd eller
förflyttning av tjänsteinnehavare i samband med överföring av verksamhet. Således ska kommunen utgå från att en tjänst innan den besätts ordinarie ska lediganslås.
Huvudregeln är att endast en person som skriftligen ansökt den lediganslagna tjänsten, och som uppfyller behörighetskriterierna, kan få
tjänsten. Ett undantag från detta är tillsättande av kommundirektör,
där kommunfullmäktige kan besluta att tjänsten går till en person som
inte ansökt, detta kräver då att den personen samtycker till det och att
den uppfyller behörighetskraven (5 § L om kommunala tjänsteinnehavare, 58 § Kommunallag för landskapet Åland). Detta undantag återfinns även i förvaltningsstadgan för Eckerö kommun (punkt 10.21).
En kommundirektör kan utses för viss tid eller tillsvidare (58 § Kommunallag för landskapet Åland). När den avtalade tidsperioden har
löpt ut bör kommunen ta ställning till hur den fortsatta mandatperioden ska utformas. Det är att rekommendera att det i ansökningsförfarandet uppges om mandattiden är tillsvidare eller tidsbestämd, så
att alla sökande ges samma möjlighet att framställa sina krav och villkor när de söker tjänsten (Kommunallagen, Harjula & Prättälä, sid
227).
Tjänsteförhållandet och avtalet med den nuvarande kommundirektören är tidsbundet. I enlighet med vad som anges i avtalet har det
upphört när kommunfullmäktiges beslut 16.4.2015, § 26, vunnit laga
kraft. I avtalet framkommer även att kommunen har för avsikt att anställda den nuvarande kommundirektören tillsvidare efter att det tidsbundna avtalet har upphört.
Det nuvarande avtalet med kommundirektören innehåller en avsiktsförklaring från kommunen. Den binder kommunen såtillvida att man
per avtalsdagen signalerat till Åsa Gustafsson att hon är den som
kommer att anställas som ordinarie kommundirektör. Däremot är det
inte ett slutligt bindande anställningsavtal och avtalet är inte tillkommet enligt samma procedur som då en ordinarie kommundirektör tillsätts. I och med att avsikten nu är att kommundirektörstjänsten ska
besättas ordinarie måste den lediganslås, med en ansökningstid om
minst 14 dagar från det att den lediganslagits, se 4 § Lagen om
kommunala tjänsteinnehavare (FFS 304/2003). Med tanke på kommunens utfästelse finns det inget skäl att hålla tiden längre än på en
miniminivå. I samband med tillsättandet bör kommunen notera att den
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är tämligen fri i sin prövningsrätt om vem som tillsätts i och med att
kommunen till och med kan utse en person som inte har ansökt inom
utsatt tid. Kommunen kan således fullfölja den utfästelse som man
gjort i det tidsbestämda avtalet. Fram tills det att tjänsten har tillsatts
ordinarie bör ett nytt tillfälligt förordnade ges till den nuvarande kommundirektören.
Ordförandens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att ett nytt tillfälligt förordnade ges
till den nuvarande kommundirektören.
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att en rekryteringsgrupp bestående
av styrelsens och fullmäktiges presidier tillsätts.
BESLUT:
Åsa Gustafsson anmälde jäv. Jäv konstaterades. Åsa Gustafsson
deltog inte i ärendets behandling. Christina Jansson utsågs till sekreterare för punkten.
Styrelsen beslutade förlänga Åsa Gustafssons tidsbegränsade förordnande som kommundirektör tills en ordinarie kommundirektör är
utsedd, dock längst till 30.6.2016.
Styrelsen ger i uppdrag till kommunens arbetsgivargrupp att inleda
rekryteringsprocessen och lediganslå tjänsten som kommundirektör i
skyndsam ordning. Arbetsgivargruppen kommer med förslag om anställningen för kommunstyrelsens vidare beredning.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
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Dnr: KANSLI 76/2016
KS § 140

FRITIDSLEDARE

Fritidsledare Emma Falander har meddelat att det är troligt att hennes
nuvarande sjukskrivning förlängs och att hon inte återkommer till arbetet innan hennes föräldraledighet påbörjas i början av juli. Förberedelser bör således göra för att så snart som möjligt rekrytera en vikarie för henne.
I kommunfullmäktiges beslut 10.12.2015 § 109 om Budget 2016 och
Ekonomiplan 2017-2018 har budgeterats för en fritidsledare på 80%.
Vad gäller tillsättningen av en fritidsledare kan sammanfattningsvis
följande noteras:
Enligt Eckerö kommuns förvaltningsstadga § 4 kap. 10 tillsätter kommunfullmäktige kommundirektör och andra ledande tjänstemän. Rörande övriga tjänstemän är huvudregeln enligt samma paragraf att de
tillsätts av det förtroendeorgan de underlyder. För arbetstagare i arbetsavtalsförhållande gäller också som huvudregel att de tillsätts av
det förtroendeorgan som arbetstagaren underlyder.
Enligt 7.1.2. 3 i Skolstadgan anställer Skol- och fritidsnämnden personal (på sitt område):
”7.1.2 Uppgifter
Skolnämndens huvudsakliga uppgift är att tillse att målen för grundskolan förverkligas och att grundskolan utvecklas samt ansvarar för
att verksamheten vid behov utvärderas.
Skolnämnden leder och övervakar verksamheten, följer skolans
undervisning och övriga verksamhet samt kan ta initiativ till uppgörande av kommunalt utbildningsprogram.
Skolnämnden har till uppgift att, utöver vad som i övrigt är stadgat eller bestämt:
7.1.2.1. Utfärda bestämmelser, direktiv och anvisningar för den verksamhet och personal som underlyder nämnden.
7.1.2.2. Bereda ärenden rörande kommunens skolväsen som skall
handläggas av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.
7.1.2.3. Anställa personal. …..”
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Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar sända ärendet för vidare beredning till Skol- och
Fritidsnämnden.
BESLUT:
Enligt förslag.
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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: 123-126, 129-132, 134, 137, 138, 140
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 127,128,133, 135, 136, 139
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: 127,128, 133, 135, 136, 139
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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