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Sammanträdesdatum
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KF § 93

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Enligt § 11 kap. 4 i Eckerö kommuns förvaltningsstadga ska i kallelse
till fullmäktige anges följande: ”I kallelsen anges datum, tidpunkt och
plats för sammanträdet samt vilka ärenden som ska upptagas till behandling.”
Enligt samma paragraf ska kallelsen ”utsändas minst sju dagar innan
sammanträdet till varje kommunfullmäktigeledamot och till kommunstyrelsens presidium”.
I § 13 kap. 4 anges följande om föredragningslistan: ”Föredragningslistan bör medfölja kallelsen till sammanträdet men kan också sändas
skilt.” Om innehållet i föredragningslistan anges i samma paragraf:
”Föredragningslistan skall innehålla en förteckning och redogörelse
över de ärenden som skall behandlas och beredda förslag till beslut
från kommunstyrelsen eller från annat organ som kommunfullmäktige
i särskilda fall utsett till beredningsorgan”.
Fullmäktige beslutade i 21.4.2016/§ 67 att kallelse, föredragningslista
och bilagor distribueras elektroniskt till alla fullmäktigledamöter torsdagen före fullmäktigemötet, i enlighet med den tidsgräns för kallelsen som anges i Eckerö kommuns förvaltningsstadga (d.v.s. kallelse
ska ”utsändas minst sju dagar” före mötet).
Av beslutet 21.4.2016 framgår också följande: handlingarna finns
fr.o.m. tidpunkten för den elektroniska utsändningen tillgängliga i det
s.k. Inet. Vid mötet finns kallelse, föredragningslista och bilagor tillgängliga i pappersformat för den som meddelar kommunkansliet om
sin önskan att få handlingarna i pappersformat. Alternativt kan kallelse, föredragningslista och bilagor avhämtas på kansliet i pappersformat före mötet, om önskemål om det meddelas kansliet.
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutsfört.
BESLUT:
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutsfört.

Protokolljusterarnas signatur
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påseende
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KF § 94

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Kommunfullmäktige väljer två protokolljusterare som tillsammans
med ordförande och sekreteraren undertecknar protokollet från mötet.
Protokolljusterare väljs för uppdraget vid varje sammanträde om inte
kommunfullmäktige besluter om en annan ordning.
Protokolljusteringen görs i enlighet med KF § 68/21.4.2016 med
elektroniska medel och ska vara genomförd senast vid en viss tidpunkt, som beslutas vid sammanträdet.
BESLUT:
Magnus Jansson och Kerstin Wikgren valdes till protokolljusterare.
Protokolljusteringen görs i enlighet med KF § 68/21.4.2016 med
elektroniska medel och ska vara genomförd senast kl. 20.00
17.6.2016.
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KF § 95

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:
Det beslöts att § 103 ”Bokslut 2015” skulle behandlas efter § 97.
Därmed godkändes föredragningslistan.
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KF § 96

KALLELSEFÖRFARANDE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KS § 5 13.1.2015
Eckerö kommuns förvaltningsstadga § 4:11 kräver att kallelse till
kommunfullmäktiges sammanträden sker sju dagar innan sammanträdet. Det är inte specificerat hur eller i vilket format denna kallelse
ska gå ut.
Idag sker kallelse till kommunfullmäktige med brev. Detta är både dyrt
och tidskrävande.
Däremot sker alla kallelser till kommunstyrelsen med epost, vilket
fungerar bra. Det är både enkelt och kostnadseffektivt.
KD-FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att de ledamöter (i
andan av att spara pengar och tid) som önskar att få sin kallelse per
e-post ska erbjudas möjligheten.
BESLUT:
Enligt förslag
KF § 7 29.1.2015
BESLUT:
Fullmäktige beslutar att kallelse godkänns som utskick via epost. De
ledamöter som inte har epost behöver ändå få sin kallelse i tid per
post. Alla ledamöter får beredningar och bilagor som post innan mötet, om inte ledamot avstår från hemskick.

KF § 67/21.4.2016
Enligt § 11 kap. 4 i Eckerö kommuns förvaltningsstadga ska i kallelse till fullmäktige anges följande: ”I kallelsen anges datum, tidpunkt och plats för sammanträdet samt vilka ärenden som ska
upptagas till behandling.”
Enligt samma paragraf ska kallelsen ”utsändas minst sju dagar
innan sammanträdet till varje kommunfullmäktigeledamot och till
kommunstyrelsens presidium”.
I § 13 kap. 4 anges följande om föredragningslistan: ”Föredragningslistan bör medfölja kallelsen till sammanträdet men kan
Protokolljusterarnas signatur
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också sändas skilt.” Om innehållet i föredragningslistan anges i
samma paragraf: ”Föredragningslistan skall innehålla en förteckning och redogörelse över de ärenden som skall behandlas och
beredda förslag till beslut från kommunstyrelsen eller från annat
organ som kommunfullmäktige i särskilda fall utsett till beredningsorgan”.
Enligt nuvarande praxis utsänds kallelse och föredragningslista
per post till alla fullmäktigeledamöter och kommunstyrelsens presidium på onsdagen veckan före fullmäktigemötet. Alla fullmäktigeledamöter och kommunstyrelsens presidium får också dessa
handlingar samma dag per e-post.

BESLUT:
Efter diskussion om olika alternativ beslutade fullmäktige om följande riktlinjer för distribuering av kallelse, föredragningslista och
bilagor:
Kallelse, föredragningslista och bilagor distribueras elektroniskt till
alla fullmäktigledamöter torsdagen före fullmäktigemötet, i enlighet
med den tidsgräns för kallelsen som anges i Eckerö kommuns
förvaltningsstadga (d.v.s. kallelse ska ”utsändas minst sju dagar”
före mötet).
Handlingarna finns också fr.o.m. tidpunkten för den elektroniska
utsändningen tillgängliga i det s.k. Inet.
Vid mötet finns kallelse, föredragningslista och bilagor tillgängliga i
pappersformat för den som meddelar kommunkansliet om sin
önskan att få handlingarna i pappersformat.
Alternativt kan kallelse, föredragningslista och bilagor avhämtas
på kansliet i pappersformat före mötet, om önskemål om det
meddelas kansliet.
KF § 81/19.5.2016
I KF § 81/19.5.2016 beslöts att frågan om kallelse till fullmäktige
skulle tas upp igen för vidare diskussion vid påföljande möte.

KF § 95/16.6.2016
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BESLUT:
Vid mötet finns kallelse, föredragningslista och bilagor tillgängliga i
pappersformat för samtliga ledamöter.
Ledamöter kan anmäla till kansliet om man inte har behov av
pappersversion och kan lämnas utanför distributionslistan till möten.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
8

Sammanträdesdatum
16.06.2016
KF § 97

TIDPUNKT AVSLUTANDE AV FULLMÄKTIGEMÖTEN

KF § 17/25.2.2016
Ordförande Anders Svebilius initierade en diskussion om huruvida
fullmäktiges möten skulle inledas vid annan tid än kl.19.00, t.ex.
kl. 18.00 eller kl. 18.30. Ordförande avslutade diskussionen med
meddelandet att frågan kommer upp som en separat punkt på föredragningslistan vid nästa fullmäktigemöte.

KF § 45/17.3.2016
Kerstin Wikgren ville bibehålla startiden kl. 19.00. Ronald Karlsson var av åsikten att startiden 18.30 kunde diskuteras. Johan Hilander föreslog att starttiden skulle vara 18.30. Fullmäktige beslutade att återremittera frågan för ytterligare beredning.
KF § 66/21.4.2016
Tidpunkt för kommunfullmäktiges senaste möten i andra kommuner är följande:
Hammarland 18.30
Finström 19.00
Jomala 19.00
Lemland 19.00
Lumparland 19.00
Geta 19.00
Saltvik 19.00
Sund 19.00, 18.00
Vårdö 19.00
Föglö 19.00, 19.15
Kökar 19.00
Kumlinge 19.00, 19.30, 18.00, 18.30
Brändö 19.00, 18.30
Sottunga 12.30, 14.00
Mariehamns stadsfullmäktige 19.00 (enstaka sammanträden
18.00)
BESLUT:
Kerstin Wikgren föreslog att fullmäktigemötena ska inledas kl.
19.00. Förslaget stöddes av Tommy Nordin.
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Brage Eklund föreslog att fullmäktigemötena ska inledas kl. 18.30.
Rune Söderlund och Johan Hilander stödde förslaget.
Omröstning genomfördes. Förslaget om en starttid kl. 19.00 utgjorde omröstningsproposition ”ja” och förslaget om en starttid kl.
18.30 utgjorde ”nej”. Två ledamöter röstade ja, tio ledamöter röstade nej och en ledamot avstod, se omröstningsprotokoll i bilaga.
Därmed beslutade fullmäktige att fullmäktigemötena härefter inleds kl. 18.30.
Ordförande Anders Svebilius meddelade att frågan om en fast tid
för avslutande av fullmäktigemöten skulle tas upp vid nästa fullmäktigemöte.

Kommunfullmäktige 19.05.2016 § 82

BESLUT:
Frågan återremitterades för en utredning av, framförallt, om det är
vanligt förekommande i andra kommuner att det finns en fastlagd
sluttid för mötena.
KF § 97/16.6.2016
Enligt vad som framgår av tillgängliga uppgifter har ingen annan
åländsk kommun en fast sluttid för fullmäktigemötena.

BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutade att inte införa en fastlagd sluttid för
mötena.
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Dnr: KANSLI 86/2016
KF § 98

PRISSÄTTNING INDUSTRITOMTER

Detaljplanen för Storby industriområde fastställdes av Kommunfullmäktige 10.12.2015 i § 102. Planen vann laga kraft 18.1.2016.
I planbeskrivningen (se bilaga) listas tomtindelning och byggnadsrätt
på sid. 17, baserat på de riktgivande tomtgränserna. Enligt den tomtindelningen föreligger 32 tomter.
Bilagt en lista över tomtförsäljningar av Eckerö kommun de senaste
åren.
Som framgår genomfördes försäljningar av industritomter senast år
2014. Under 2014 såldes två tomter i lägenheten Olers 43-406-15-44,
en tomt om 8 280 kvm för 17 388 euro och en tomt om 2 600 kvm för
5 460 euro, båda med priset 2,10/kvm.

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen diskuterar frågan.
BESLUT:
Efter diskussion återremitterade styrelsen frågan.
KS § 165/30.5.2016
I bilaga återfinns kostnaderna för projektet Storby industriområde.
Även planbeskrivningen för området biläggs.
./.
Tf. kommundirektörens förslag
Styrelsen beslutar föreslå inför fullmäktige att priset för industritomterna i Storby industriområde fastställs till 2 euro/kvm.
BESLUT:
Styrelsen beslutade föreslå inför fullmäktige att priset för industritomterna i Storby industriområde fastställs till samma pris som vid de
senaste försäljningarna av industritomter; 2,10 euro/kvm.
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KF § 98/16.6.2016

I bilaga återfinns kostnaderna för projektet Storby industriområde.
Även planbeskrivningen för området biläggs.
./.
BESLUT:
Fullmäktige beslutade att priset för industritomterna i Storby industriområde fastställs till samma pris som vid de senaste försäljningarna
av industritomter; 2,10 euro/kvm.
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Dnr: KANSLI 102/2016
KF § 99

ANSTÄLLNING AV KOMMUNDIREKTÖR

KS 5.5.2015 § 154
Kommundirektörstjänsten är obesatt från och med den 17 april 2015.
Rekrytering av ny kommundirektör bör inledas.
FÖRSLAG
Kommunstyrelsens ordförande presenterar sitt förslag på sammanträdet.
Under sammanträdet har styrelsen sett på alternativ med rekryteringsfirmor.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att presidierna i kommunstyrelse och kommunfullmäktige utses till rekryteringsgrupp.
Christina Jansson föreslår att Henrietta Hellström är ordförande i rekryteringsgruppen. Tess Backman understöder förslaget.
BESLUT
Kommunstyrelsen besluter att presidierna i kommunstyrelse och
kommunfullmäktige utses till rekryteringsgrupp. Henrietta Hellström är
ordförande. Rekryteringsgruppen kommer att använda sig av rekryteringsfirma i någon mån.
KS 30.6.2015 § 200
Bilaga – Offert
Rekryteringsgruppen har haft två möten. Rekryteringsgruppen har
träffat en rekryterare och fått en offert. Se bilagan för närmare beskrivning av offerten och upplägget av stöd i rekryteringen.
KD-FÖRSLAG
Rekryteringsgruppen presenterar sitt förslag på mötet.
Styrelsen diskuterar lösningar under rekryteringsperioden.
Rekryteringsgruppen presenterar ett offertförslag från Ohlheim Konsult AB. Offerten är på 62 000 SEK, exklusive moms. Offerten omfattar stöd i rekrytering i flera moment samt tidsplan.
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KD presenterar en inledande diskussion som haft med en konsult.
BESLUT
Kommunstyrelsen besluter att anta offerten enligt förslag. Tf kommundirektör samt kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att förhandla med en konsult gällande förvaltningsuppgifter samt stöd till
kommunkansli under rekryteringsperioden.
KS § 229/1.9.2015

./.

Tjänsten som ordinarie kommundirektör har varit lediganslagen under
tiden 8-30.7.2015. Inom utsatt tid har tio ansökningar inkommit. Av de
sökande kallades 4 på intervju och en av de sökande har även kallats
till en djupintervju som utförts av Olheim Konsult AB. Utlåtande från
Olheim Konsult AB, enligt bilaga;
Bilaga A-KS § 229.
Rekryteringsgruppen konstaterar att jur.kand Åsa Gustafsson uppfyller
behörighetsvillkoren och är utgående från en helhetsbedömning av
kunnande och personliga egenskaper mest lämplig för befattningen.
Kommunfullmäktiges beslut 16.4.2015 § 26 om att häva den tidigare
kommundirektören Rasmus Basiliers tjänsteförhållande under prövotiden är föremål för besvär. I avvaktan på ett laga kraft vunnet beslut föreslår rekryteringsgruppen att jur.kand Åsa Gustafsson anställs som
kommundirektör i Eckerö kommun för viss tid enligt följande villkor:
Anställningsförhållandet är tidsbundet och gäller fram tills det att
kommunen erhållit ett laga kraft vunnet beslut i besvärsprocessen
som gäller kommunfullmäktiges beslut 16.4.2015 § 26 om att häva
den förra kommundirektören Rasmus Basiliers tjänsteförhållande under prövotiden. Kommunen har för avsikt att anställa jur.kand. Åsa
Gustafsson som kommundirektör i tillsvidareanställning när man fått
ett laga kraft vunnet beslut och klarhet i att Rasmus Basiliers tjänsteförhållande som kommundirektör upphört.

Jur. kand. Åsa Gustafsson anställs under prövotid. Prövotiden börjar
när tjänsteutövningen inleds. Prövotiden är sammanlagt fyra månader
lång. Kommunen känner i dagsläget inte till den tidsbundna anställningens längd, men har anledning att tro att det kan dröja mer än ett
år innan besvärsprocessen avklarats. Avsikten är att jur.kand. Åsa
Gustafsson ska kunna anställas som kommundirektör för Eckerö
kommun i tillsvidareanställning när kommunen fått ett laga kraft vunnet avgörande avseende beslutet om att häva Rasmus Basiliers tjänsteförhållande under prövotiden. Parterna har därför kommit överens
om att den sammanlagda prövotiden ska uppgå till fyra månader.
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Rekryteringsgruppen konstaterar att Åsa Gustafsson informerats om
och godkänt ovanstående villkor.
ORDFÖRANDES FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att jur. kand. Åsa Gustafsson, som uppfyller behörighetsvillkoren och är utgående från en
helhetsbedömning av kunnande och personliga egenskaper mest
lämplig för befattningen, anställs som kommundirektör i Eckerö kommun för viss tid enligt följande villkor:
Anställningsförhållandet är tidsbundet och gäller fram tills det att
kommunen erhållit ett laga kraft vunnet beslut i besvärsprocessen
som gäller kommunfullmäktiges beslut 16.4.2015 § 26 om att häva
den förra kommundirektören Rasmus Basiliers tjänsteförhållande under prövotiden. Kommunen har för avsikt att anställa jur.kand. Åsa
Gustafsson som kommundirektör i tillsvidareanställning när man fått
ett laga kraft vunnet beslut och klarhet i att Rasmus Basiliers tjänsteförhållande som kommundirektör upphört.
Jur. kand. Åsa Gustafsson anställs under prövotid. Prövotiden börjar
när tjänsteutövningen inleds. Prövotiden är sammanlagt fyra månader
lång. Kommunen känner i dagsläget inte till den tidsbundna anställningens längd, men har anledning att tro att det kan dröja mer än ett
år innan besvärsprocessen avklarats. Avsikten är att jur.kand. Åsa
Gustafsson ska kunna anställas som kommundirektör för Eckerö
kommun i tillsvidareanställning när kommunen fått ett laga kraft vunnet avgörande avseende beslutet om att häva Rasmus Basiliers tjänsteförhållande under prövotiden. Parterna har därför kommit överens
om att den sammanlagda prövotiden ska uppgå till fyra månader.
Vidare föreslås att kommunstyrelsen befullmäktigas att besluta om
och ingå avtal med t.f. kommundirektören som bland annat fastställer
kommundirektörens uppgifter och prioriteringar, arbetsförutsättningar
och anställningsvillkor.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att jur. kand. Åsa Gustafsson, som uppfyller behörighetsvillkoren och är utgående från en
helhetsbedömning av kunnande och personliga egenskaper mest
lämplig för befattningen, anställs som kommundirektör i Eckerö kommun för viss tid enligt följande villkor:
Anställningsförhållandet är tidsbundet och gäller fram tills det att
kommunen erhållit ett laga kraft vunnet beslut i besvärsprocessen
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som gäller kommunfullmäktiges beslut 16.4.2015 § 26 om att häva
den förra kommundirektören Rasmus Basiliers tjänsteförhållande under prövotiden. Kommunen har för avsikt att anställa jur.kand. Åsa
Gustafsson som kommundirektör i tillsvidareanställning när man fått
ett laga kraft vunnet beslut och klarhet i att Rasmus Basiliers tjänsteförhållande som kommundirektör upphört.
Jur. kand. Åsa Gustafsson anställs under prövotid. Prövotiden börjar
när tjänsteutövningen inleds. Prövotiden är sammanlagt fyra månader
lång. Kommunen känner i dagsläget inte till den tidsbundna anställningens längd, men har anledning att tro att det kan dröja mer än ett
år innan besvärsprocessen avklarats. Avsikten är att jur.kand. Åsa
Gustafsson ska kunna anställas som kommundirektör för Eckerö
kommun i tillsvidareanställning när kommunen fått ett laga kraft vunnet avgörande avseende beslutet om att häva Rasmus Basiliers tjänsteförhållande under prövotiden. Parterna har därför kommit överens
om att den sammanlagda prövotiden ska uppgå till fyra månader.
Vidare föreslås att kommunstyrelsen befullmäktigas att besluta om
och ingå avtal med t.f. kommundirektören som bland annat fastställer
kommundirektörens uppgifter och prioriteringar, arbetsförutsättningar
och anställningsvillkor.
KF § 53/10.9.2015
Underlag som delgetts fullmäktige inför sammanträdet, utöver Bilaga
A-KS § 229, enligt bilagor;
./.
./.
./.

Bilaga A-KF § 53 Sammanställning över de sökande
Bilaga B-KF § 53 Ansökan och CV Åsa Gustafsson
Bilaga C-KF § 53 Rekryteringsprocessen och CV Olheim Konsult AB.

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.
Ordförandens förslag:
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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.
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
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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 § 138/22.3.2016
Vad gäller rekrytering och ordinarie anställning som kommundirektör
bör sammanfattningsvis 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 förvaltningen, 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).
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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
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 presidier tillsätts.
BESLUT:
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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.

KS § 167/30.5.2016
Arbetsgivargruppen föreslår att Åsa Gustafsson erbjuds den ordinarie
tjänsten som kommundirektör i Eckerö kommun samt att kommundirektörsavtal ingås i enlighet med bilaga, som är en uppdaterad version av tidigare tjänsteavtal.
./.
Ordförandens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att Åsa Gustafsson erbjuds den
ordinarie tjänsten som kommundirektör i Eckerö kommun samt att
kommundirektörsavtal ingås i enlighet med bilaga.

BESLUT:
Åsa Gustafsson anmälde jäv. Jäv konstaterades. Åsa Gustafsson
närvarade inte under punkten. Susann Fagerström valdes till sekreterare för punkten.
Styrelsen beslutade föreslå inför fullmäktige att Åsa Gustafsson erbjuds den ordinarie tjänsten som kommundirektör i Eckerö kommun
samt att kommundirektörsavtal ingås i enlighet med bilaga.
Åsa Gustafsson uppfyller de kriterier som kommunen utställt vid annonseringen av tjänsten som kommundirektör.

KF § 99/16.6.2016
Kommundirektörsavtal i bilaga.
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./.

BESLUT:
Åsa Gustafsson anmälde jäv. Jäv konstaterades. Åsa Gustafsson
deltog inte i punkten, utan satt på åhörarplats. Kalle Björnhuvud utsågs till sekreterare för punkten.
Fullmäktige beslutade att Åsa Gustafsson anställs som ordinarie
kommundirektör i Eckerö kommun med motiveringen att Åsa Gustafsson uppfyller de kriterier som kommunen utställt vid annonseringen av tjänsten som kommundirektör, samt att kommundirektörsavtal
ingås i enlighet med bilaga.
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Dnr: KANSLI 91/2016
KF § 100

VISSA ÅTGÄRDER I FASTIGHETEN EKEBORG

Byggnadstekniska nämnden 24.05.2016 § 69
KS § 97/22.3.2016
I ”Budget 2016 och Ekonomiplan 2017-2018”, beslutad av kommunfullmäktige i § 109/10.12.2015 anges följande under rubriken ”Ungdomsverksamhet genom understöd”:
”Verksamhetsidé
Verka för att en god och meningsfull fritidssysselsättning står till buds
och skapa ett alternativt aktivitetsutbud till idrott. Denna ungdomsverksamhet stöds genom ett verksamhetsbidrag till Eckerö Ungdomsförening r.f. på 6 000 €. Bidraget är bundet till kommunstyrelsen och
utbetalas efter att bidragsansökan samt komplett bokslut inlämnats.
Vision
Göra Ekeborg till en attraktiv mötesplats för ungdomar och fortsätta
hålla lokalen öppen så många kvällar i veckan som möjligt.
Verksamhetsmål 2016
- Starta nya aktiviteter tillsammans med ungdomarna.
- Fortsätta arbeta med föreningens investeringsbehov och underhåll.
- Fortsatt diskussion om byggnaden Ekeborg och hur den skall underhållas och användas.
Plan 2017 – 2018
Fortsatt renovering av ungdomslokalen Ekeborg.
Kommunen svarar utöver ovannämnda verksamhetsbidrag för bl.a.
kostnader för el, värme och vatten med 12 000 € samt personalkostnader och mindre material för städning på Ekeborg med 2 410 €. Det
totala bidraget till Eckerö Ungdomsförening uppgår till 21 410 €.
Verksamhetsbidraget 6 000 € utbetalas i jämbördiga månadsrater.”
Det är känt att värmesystemet i Ekeborg lider av allvarliga brister. Det
är vidare känt, och uppenbart vid en okulär besiktning, att golvet i
stora salen är skadat.
Tf. kommundirektörens förslag
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Styrelsen ger i uppdrag till Byggnadtekniska nämnden att överväga
lämpliga åtgärder och ta fram offerter, dels rörande värmesystemet,
dels angående golvet i stora salen. När styrelsen återfått ärendet från
Byggnadstekniska nämnden tar styrelsen ställning till omfattningen av
den reparation som bör göras relativt snabbt samt till vilket engångsbidrag för reparation i Ekeborg som kan ges från kommunen.
BESLUT:
Styrelsen ger i uppdrag till Byggnadstekniska nämnden att i en första
fas överväga lämpliga åtgärder och ta fram offerter rörande värmesystemet, golvet i stora salen och nödvändiga åtgärder för köket.
När styrelsen återfått ärendet från Byggnadstekniska nämnden tar
styrelsen ställning till omfattningen av den reparation som bör göras
relativt snabbt samt till vilket engångsbidrag för reparation i Ekeborg
som kan ges från kommunen.
KS § 155/10.5.2016
Styrelsen för Eckerö Ungdomsförening har efter egna undersökningar, samt kontakter med utomstående expertis, inkommit med
följande lägesrapport och åtgärdsförslag rörande värme, golv och
målning av fasad:
-

EUF har sökt renoveringsbidrag från Svenska kulturfonden till
elinstallationer i köket samt för åtgärder av brister gällande
elen i fastigheten.

-

EUF är i färd med att åtgärda nödbelysningssystemet håller
på att åtgärdas.

-

EUF kommer att måla väggarna inne i lokalen på egen bekostnad.

-

Många mindre reparationer har EUF åtgärdat redan.

Dock finns f.n. behov av akuta åtgärder som EUF inte kan finansiera själv, enligt följande:
1) Utsidan är i stort behov av målning; kostnad ca 600€.
Skylift för ändamålet kommer ett lokalt företag tillhandahålla kostnadsfritt.
2) Värmesystemet, följande offerter har inkommit, se bilagor:
./.
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Bomanson &Co
Alt. 1
Thermia 26 19950€ exkl. moms
Alt.2
Thermia MEGA 22225€/ exkl. Moms
Ingår byte av markslingornas ventiler (6st)
HP Kyla & Värme
Alt. 1
Thermia 17 15400€/. Exkl.moms
Alt. 2
Thermia mega 19900€ exkl.moms

Tillkommer kostnader för asbest sanering samt radiator thermostater.
VVS Kylcenter
Alt.1
Viessman 17 25800€/ inkl moms
Alt.2
Viessman 28,8 29800€/ inkl moms
Hilanders VVS AB
Bosch 30 34675€ / inkl moms

3) Offert golvet i stora salen
Egons Snickeri 5700€
Även begärt offert från Sarlings, men den har inte inkommit.

-------------------------------------Byggnadstekniska nämnden har ännu inte behandlat frågan.
Nämndens nästa möte hålls i mitten eller slutet av maj.
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Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen diskuterar frågan.

BESLUT:
Styrelsen remitterade frågan till Byggnadstekniska nämnden för
en bedömning av åtgärderna.
Byggnadstekniska nämnden 24.05.2016 § 69
FÖRSLAG:
Kommunteknikern föreslår att Byggnadstekniska nämnden diskuterar och gör en bedömning av åtgärder samt inkomna offerter.

Byggnadstekniska nämnden 24.05.2016 § 69
BESLUT:
Ledamot Tommy Nordin anmälde jäv i ärendet. Byggnadstekniska
nämnden konstaterar att jäv inte föreligger.
I dagsläget klarar inte systemet av att leverera varmvatten överhuvudtaget i fastigheten. Byggnadstekniska nämnden förordar inför
kommunstyrelsen att golvet åtgärdas och att en ny värmepump installeras. Energibehovet torde täckas av en värmepump i 30 kW klassen.
Indikativa offerter visar en prisnivå om 25.000 € exklusive moms.
Slipning och lackning av golv ca. 4.600 € exklusive moms.
Materialkostnad för fasadmålning ca. 600 € exklusive moms.
____________
KS § 170/30.5.2016
Byggnadstekniska nämnden har förordat att golvet åtgärdas och
att en ny värmepump installeras i Ekeborg. Prisnivån är ca 25 000
euro exkl. moms. Slipning och lackning av golv beräknas kosta ca
4.600 € exklusive moms. Materialkostnad för fasadmålning är ca
600 € exklusive moms. För offerter, se bilagor.
./.
I syfte att assistera Eckerö Ungdomsförening kan Eckerö kommun
bli borgenär för ett lån, som föreningen kan använda sig av för att
genomföra de mest akuta renoveringarna.
Eckerö kommun kan sedan i höstens budgetarbete beakta en ansökan om projektbidrag från Eckerö Ungdomsförening och ge förProtokolljusterarnas signatur
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eningen ett projektbidrag, för att täcka hela eller en stor del av renoveringskostnaderna. Projektbidraget ges till föreningen om fullmäktige så beslutar i budgetbeslutet för 2017. Bidraget överförs till
föreningen i början av 2017.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar föreslå inför fullmäktige att assistera Eckerö
Ungdomsförening genom att Eckerö kommun blir borgenär för ett
banklån om en summa upp till 40 000 euro, som föreningen kan
använda sig av för att genomföra de mest akuta renoveringarna.
För att Eckerö kommun ska bli borgenär ska:
- EUF:s avbetalningstid till banken vara maximalt 10 år,
- en verksamhetsplan för EUF uppgöras och inges till kommunen senast före borgenärshandlingen underskrivs,
- PAF-bidrag sökas av EUF.
I höstens budgetarbete beaktas en ansökan om projektbidrag från
EUF och föreningen kan ges ett projektbidrag, för att täcka hela
eller en stor del av renoveringskostnaderna. Projektbidraget ges
till föreningen om fullmäktige så beslutar i budgetbeslutet för
2017. Bidraget överförs i så fall till föreningen i början av 2017.
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden har förordat att golvet åtgärdas och
att en ny värmepump installeras i Ekeborg. Prisnivån är ca 25 000
euro exkl. moms. Slipning och lackning av golv beräknas kosta ca
4.600 € exklusive moms. Materialkostnad för fasadmålning är ca
600 € exklusive moms. För offerter, se bilagor.
./.
I syfte att assistera Eckerö Ungdomsförening kan Eckerö kommun
bli borgenär för ett lån, som föreningen kan använda sig av för att
genomföra de mest akuta renoveringarna.
Eckerö kommun kan sedan i höstens budgetarbete beakta en ansökan om projektbidrag från Eckerö Ungdomsförening och ge föreningen ett projektbidrag, för att täcka hela eller en stor del av renoveringskostnaderna. Projektbidraget ges till föreningen om fullmäktige så beslutar i budgetbeslutet för 2017. Bidraget överförs till
föreningen i början av 2017.
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Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar föreslå inför fullmäktige att assistera Eckerö
Ungdomsförening genom att Eckerö kommun blir borgensman för
ett banklån om en summa upp till 40 000 euro, som föreningen
kan använda sig av för att genomföra de mest akuta renoveringarna.
För att Eckerö kommun ska bli borgensman ska:
- EUF:s avbetalningstid till banken vara maximalt 10 år,
- en verksamhetsplan för EUF uppgöras och inges till kommunen senast före handlingen om borgen underskrivs,
- bidrag från Ålands Penningsautomatförenings medel sökas av
EUF.
I höstens budgetarbete beaktas en ansökan om projektbidrag från
EUF och föreningen ges ett projektbidrag för att täcka hela den nu
aktuella renoveringskostnaden. Projektbidraget ges till föreningen
om fullmäktige så beslutar i budgetbeslutet för 2017. Bidraget
överförs i så fall till föreningen i början av 2017.

BESLUT:
John Hilander föreslog att styrelsen begär tilläggsbudget om
40 000 euro av fullmäktige för ett renoveringsbidrag till EUF för de
nödvändiga åtgärder som behöver genomföras så snart som möjligt i Ekeborg. Förslaget vann understöd.
Styrelsen beslutade således att styrelsen begär tilläggsbudget om
40 000 euro av fullmäktige för renoveringsbidrag till EUF för de
nödvändiga åtgärder som behöver genomföras så snart som möjligt i Ekeborg, enligt följande:
C360 Ungdomsverksamhet
A4250 Understöd till samfund och sammanslutningar
3800 Ungdomsverksamhet
Konto 4741 Understöd till EUF
Renoveringsbidrag rörande främst värme och golv i Ekeborg.
Tilläggsbudget 40 000 euro.
Tilläggsbudgeten ska finansieras med medel från kassan.
För att bidraget ska betalas ut ska EUF
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-

inge verksamhetsplan till styrelsen,
sammanställa renoveringsplan och inge denna till styrelsen,
inge ansökan om PAF-bidrag i den mån det är aktuellt.

KF § 100/16.6.2016

BESLUT:
Tommy Nordin och Kerstin Wikgren anmälde att det ev. förelåg
jäv för Eckerö Ungdomsförenings styrelserepresentanter i frågan.
Fullmäktige beslutade att jäv inte förelåg.
Tommy Nordin understödde styrelsens förslag.
Rune Söderlund föreslog att Eckerö kommun blir borgensman för
ett banklån om en summa upp till 40 000 euro, som föreningen
kan använda sig av för att genomföra de mest akuta renoveringarna. För att Eckerö kommun ska bli borgensman ska:
- EUF:s avbetalningstid till banken vara maximalt 10 år,
- en verksamhetsplan för EUF uppgöras och inges till kommunen senast före handlingen om borgen underskrivs,
- bidrag från Ålands Penningsautomatförenings medel sökas av
EUF.
Brage Eklund understödde Rune Söderlunds förslag.
Fullmäktige röstade om förslagen. Tommy Nordins förslag utgjorde omröstningsproposition ”ja”. Rune Söderlunds förslag utgjorde omröstningsproposition ”nej”. Två ledamöter röstade ”ja”,
nio ledamöter röstade ”nej” och en avstod, se röstningsbilaga.
Därmed beslutade fullmäktige att Eckerö kommun kan bli borgensman för ett banklån till Eckerö Ungdomsförening/EUF om en
summa upp till 40 000 euro, som föreningen kan använda sig av
för att genomföra de mest akuta renoveringarna. För att Eckerö
kommun ska bli borgensman ska:
- EUF:s avbetalningstid till banken vara maximalt 10 år,
- en verksamhetsplan för EUF uppgöras och inges till kommunen senast före handlingen om borgen underskrivs,
- bidrag från Ålands Penningsautomatförenings medel sökas av
EUF.
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KF § 101

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.

KS § 171/30.5.2016
Information till Byggnadstekniska nämnden 24.5.2016/§ 72 var följande:

-

”Gymnastiksalsgolvet
Provtagning av limmet under gamla golvplattor beställs.
Rivningen måste komma igång så fort som möjligt.
Kostnadskalkyl tillställs kommunstyrelsen
Försäkringsbolaget har kontaktats och delgetts rapport om golvet.
När golvet rivits ut ska försäkringsbolaget kontaktas igen för okulär bedömning av vattenskadan.”

Den av BTN tillsatta arbetsgruppen för gymnastikssalsgolvet har tagit
fram en inledande kostnadsberäkning på 34 701,60 euro, se bilaga.

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen begär tilläggsbudget av kommunfullmäktige enligt följande:
C950 Tekniska nämnden
C500 TEKNISKA NÄMNDEN
C511 Kommunala byggnader
5111 Skolan
Konto 4390 Byggande och underhåll av byggnader
Renovering av golvet i skolans gymnastiksal, preliminär kostnadsberäkning 34 701,60 euro samt ca 5 000 euro för oförutsedda kostnader.
Tilläggsbudget 40 000 euro till driftsdelen.
Tilläggsbudgeten finansieras med medel från kassan.

BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 185/14.6.2016

Kommunstyrelsen kan enligt 7 § 9 kap. i Eckerö kommuns förvaltningsstadga tillsätta kommittéer för ett särskilt uppdrag. Kommittén
verkar till dess uppdrag är slutfört om inte styrelsen beslutar upplösa
kommittén innan dess. Kommittéernas ekonomiska handlingsutrymme regleras av beviljade anslag inom budgetramar.
Med hänsyn till att renoveringen av golvet i skolans gymnastiksal bör
drivas på bör en kommitté för renoveringsprojektet tillsättas.
Kommitténs uppgift kan vara att:
- Verkställa projektering och kostnadsberäkning
- Föreslå tidsplan för arbetena
- Upphandla
- Delta i arbetsplatsmöten
- Dokumentera
- Slutrapportera till kommunstyrelsen när renoveringen är klar.
- Byggnadskommittén medverkar och stöder arbetet tills renoveringen är klar.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar tillsätta en kommitté med tre medlemmar för arbete
med renoveringen av gymnastiksalsgolvet.
Kommitténs uppgift är att:
- Verkställa projektering och kostnadsberäkning
- Föreslå tidsplan för arbetena
- Upphandla
- Delta i arbetsplatsmöten
- Dokumentera
- Slutrapportera till kommunstyrelsen när renoveringen är klar.
- Byggnadskommittén medverkar och stöder arbetet tills renoveringen är klar.

BESLUT:
Styrelsen beslutade att Byggnadstekniska nämndens arbetsgrupp
handhar ärendet.
KF § 101/16.6.2016

BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutade om tilläggsbudget enligt följande:
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C950 Tekniska nämnden
C500 TEKNISKA NÄMNDEN
C511 Kommunala byggnader
5111 Skolan
Konto 4390 Byggande och underhåll av byggnader

Renovering av golvet i skolans gymnastiksal, preliminär kostnadsberäkning 34 701,60 euro samt ca 5 000 euro för oförutsedda kostnader.
Tilläggsbudget 40 000 euro till driftsdelen.
Tilläggsbudgeten finansieras med medel från kassan.
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KF § 102

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.
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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 arbetarskyddsfrågorna 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.
Tf. kommundirektörens förslag:
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Sammanträdesdatum
16.06.2016
Styrelsen diskuterar frågan.

BESLUT:
Styrelsen diskuterade frågan och inväntar arbetsgruppens möte
29.4.2016.
KS § 148/10.5.2016
Den tillsatta gruppen bestående av styrelsens presidium, kommundirektören och Janne Fagerström hade ett möte med kommunteknikern/byggnadsinspektören 29.4.
Vid mötet enades gruppen om att lägga fram förslag med följande
element för styrelsen:
1) En resurs, benämnd ”tekniker”, på 100% med byggnadsteknisk
kompetens rekryteras till byggnadstekniska kansliet. En person
med ”teknisk utbildning, företrädesvis med högskoleutbildning” sökes i utlysning. Kollektivavtalet TS utgör utgångspunkt
för lönen, som sedan läggs på sådan nivå att den motsvarar
den rekryterade personens kompetens.
Den som rekryteras ska ha kapacitet att i det väsentliga kunna
upprätthålla kommunteknikerns/byggnadsinspektörens tjänst
vid dennas frånvaro. Kommunteknikern/byggnadsinspektören
innehar fortsatt arbetsledande ansvar och ansvar för budget
m.m., i enlighet med arbetsuppgifterna i bl.a. instruktionen för
Byggnadstekniska nämnden och i kommunteknikerns/byggnadsinspektörens delegeringsordning.
Grund för att det finns behov av förstärkningen ifråga utgörs
bl.a. av att kommunteknikerns/byggnadsinspektörens plussaldo ligger på hundratals timmar. Ekonomisk grund utgörs
bl.a. av det faktum att kommunen lägger stora summor på att
betala för olika slags projektverksamhet (se bilaga), som dock
ofta innebär att kommunteknikern/ byggnadsinspektören lägger ner mycket tid på att ta fram underlag för projektet, vägleda
och följa upp projektet ifråga.
2) Ekonomisk ersättning betalas till kommunteknikern/ byggnadsinspektören för timmar som inarbetats av henne enligt överenskommelse med kommunteknikern/ byggnadsinspektören.
Målet är dock att en del av den inarbetade tiden ska kunna tas
ut i ledighet av kommunteknikern/ byggnadsinspektören. Se
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exempel i bilaga på beräkning av kostnaderna för att betala en
del av timmarna.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen diskuterar frågan.
BESLUT:
Styrelsen beslutade att i enlighet med Eckerö kommuns förvaltningsstadga 7:4 behandla ärendet vid ett fortsatt sammanträde påföljande dag 11.5.
Styrelsen överenskom vid det fortsatta styrelsemötet 11.5 kl.
19.00 att föreslå följande inför fullmäktige:
En resurs, benämnd ”tekniker”, på 100% med byggnadsteknisk
kompetens rekryteras till byggnadstekniska kansliet.
En person med ”teknisk utbildning, företrädesvis med högskoleutbildning” sökes i utlysning. Kollektivavtalet TS utgör utgångspunkt
för lönen, som sedan läggs på sådan nivå att den motsvarar den
rekryterade personens kompetens. En arbetsbeskrivning för personen ifråga tas fram.
Den som rekryteras ska ha kapacitet att i det väsentliga kunna
upprätthålla kommunteknikerns/byggnadsinspektörens tjänst vid
dennas frånvaro. Kommunteknikern/byggnadsinspektören innehar
fortsatt arbetsledande ansvar och ansvar för budget m.m., i enlighet med arbetsuppgifterna i bl.a. instruktionen för Byggnadstekniska nämnden och i kommunteknikerns/byggnadsinspektörens
delegeringsordning.
Ekonomisk grund utgörs bl.a. av det faktum att kommunen lägger
stora summor på att betala för olika slags projektverksamhet (se
bilaga).
Ekonomisk ersättning betalas till kommunteknikern/ byggnadsinspektören för timmar som inarbetats av henne enligt överenskommelse med kommunteknikern/ byggnadsinspektören. Målet är
dock att en del av den inarbetade tiden ska kunna tas ut i ledighet
av kommunteknikern/ byggnadsinspektören. Se exempel i bilaga
på beräkning av kostnaderna för att betala en del av timmarna.
Under förutsättning att fullmäktige omfattar ovannämnda förslag
föreslås att arbetsgivargruppen enligt Eckerö kommuns förvaltningsstadga 9:2 ges i uppgift att handha rekryteringen.
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Under förutsättning att fullmäktige omfattar ovannämnda förslag
föreslås att tilläggsbudget begärs mot slutet av kalenderåret för
kostnaden ifråga. För information om löneläget, se bilaga.

Kommunfullmäktige 19.05.2016 § 88

Tre bilagor:
o Projektkostnader 2014-2015
o Beräknade kostnader ev. betalning av ackumulerade timmar
o Löneläget på området
BESLUT:
Fullmäktige beslutade att ge kommunens arbetsgivargrupp enligt Eckerö kommuns stadga 9:2 (kommunfullmäktiges samt kommunstyrelsens presidier) i uppgift att i brådskande ordning gå vidare med rekryteringsprocessen och återrapportera till styrelsen.
Styrelsen bereder i brådskande ordning ett ärende om inrättande av
en ny tjänst och återkommer till fullmäktige rörande alla aspekter av
frågan.

KS § 187/14.6.2016
Tekniska sektorn har ett eget Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal (TS). Enligt TS omfattar Lönegrupp
III: ”Direktör eller chef eller anställd med krävande sakkunniguppgifter som förutsätter specialkunnande, minimilön 3 054,08 euro
(från 1.2.2016)”.
För den kompetens som kommunen söker ligger marknadsmässig
lön troligen runt 4 000 euro. Beräknad lönekostnad för kommunen
för en bruttolön om ca 4 000 euro/månad är ca 5 200 euro/månad.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar föreslå inför fullmäktige att en ordinarie tjänst
som tekniker inrättas. Befattningen ska vara på heltid, med lön
och arbetsvillkor enligt tekniska sektorns egna Kommunalt tjänsteoch arbetskollektivavtal för teknisk personal (TS), Lönegrupp III,
minimilön 3 054,08 euro.
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Styrelsen beslutar inför fullmäktige att begära tilläggsbudget för
innevarande budgetår på 28 000 euro för lönekostnader för en ordinarie tekniker. I höstens budgetarbete beaktas lönekostnaden
för kommande budgetår.
Styrelsen tillsätter tjänsten, i enlighet med Eckerö kommuns förvaltningsstadga, efter förslag från arbetsgivargruppen.
BESLUT:
Enligt förslag.

KF § 102/16.6.2016
BESLUT:
Fullmäktige beslutade att en ordinarie tjänst som tekniker inrättas.
Befattningen ska vara på heltid, med lön och arbetsvillkor enligt
tekniska sektorns egna Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal (TS), Lönegrupp III, minimilön 3 054,08
euro.
Fullmäktige beviljade tilläggsbudget för innevarande budgetår på
28 000 euro för lönekostnader för en ordinarie tekniker. I höstens
budgetarbete beaktas lönekostnaden för kommande budgetår.
Styrelsen tillsätter tjänsten, i enlighet med Eckerö kommuns förvaltningsstadga, efter förslag från arbetsgivargruppen.
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Dnr: KANSLI 80/2016
KF § 103

BOKSLUT 2015

I Kommunallagen (1997:73) för Landskapet Åland stadgas i § 67:
”Om kommunens bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut gäller,
utöver vad som bestämts i denna lag, i tillämpliga delar vad som
stadgas i bokföringslagen (FFS 655/1973)”.
I enlighet med samma lag § 68 är kommunens räkenskapsperiod ett
kalenderår. Styrelsen skall göra upp ett bokslut för varje räkenskapsperiod och överlämna bokslutet till fullmäktige före utgången av juni
månad året efter räkenskapsperioden. I bokslutet skall ingå en resultaträkning, en balansräkning och bilagor till dem samt en översikt
över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. I verksamhetsberättelsen skall styrelsen redogöra för hur de mål för verksamheten
och ekonomin som fullmäktige ställt upp har nåtts, samt för väsentliga
frågor som gäller kommunens förvaltning och ekonomi som inte redovisas i resultaträkningen eller balansräkningen.
I enlighet med kommunallagen § 70 skall styrelsen, när verksamhetsberättelsen överlämnas, föreslå åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat och för att balansera ekonomin.
./.
Balansbok 2015 återfinns i bilaga.
Räkenskapsperiodens underskott är 43 744,46 euro.
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens underskott på 43 744,46 euro överförs till kontot överskott
från tidigare år. Överföringen medför att det ackumulerade överskottet uppgår till 3 960 082,34 €.
Därtill beslutar kommunstyrelsen att:
- godkänna bokslutet för år 2015.
- underteckna handlingarna samt överlämna handlingarna till revisorerna för slutrevision.
Därmed överlämnar kommunstyrelsen bokslutet till kommunfullmäktige.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 183/14.6.2016
Revisorerna har genomfört slutrevision. Revisorer för mandatperioden som avslutades 2015 var Tove Lindström-Koli, Fredrik Lindqvist
och Sven-Eric Carlsson. Handlingarna har undertecknats av två av
revisorerna, Tove Lindström-Koli och Fredrik Lindqvist.
Revisionsberättelsen och revisionsrapporten är bilagda.
Sven-Eric Carlsson har inte skrivit under. Sven-Eric Carlsson har
10.6.2016 ingett två handlingar till kommunen, se bilagor. En handling är rubricerad ”Reservation” och lyder:
”Utlåtande om godkännande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet
Undertecknad förordar att de redovisningsskyldiga tjänstemännen
beviljas ansvarsfrihet för den av oss granskade räkenskapsperioden.
Vad kommunstyrelsen beträffar så anser jag att den förvaltning som
har utövats under 2015 inte uppfyller god förvaltning av kommunen
och reserverar mig till den delen (förvaltningsstadga för Eckerö kommun 12:6). Därför bör kommunfullmäktige noggrant överväga det beslut man tar när man fastställer 2015 års verksamhet.
Eckerö 1 juni 2016
Sven-Eric Carlsson”
Den andra handlingen är rubricerad: ”Iakttagelser gjorda av de utsedda lokala revisorerna i samband med revision av verksamhetsår
2015 enligt 75 § i kommunallagen för landskapet Åland. Kommunstyrelsen och fullmäktiges ordförande i Eckerö till kännedom.”
Därefter följer en genomgång av ett antal områden; ”Förvaltning” med
underrubrikerna ”Motioner” och ”Kallelse till fullmäktige”, ”Tekniska
nämnden” med underrubrikerna ”Avloppsledning till Torp” och ”Avfallshantering och miljövård”, ”Näringsverksamhet”, och ”Sammanfattning”. Handlingen är underskriven av ordinarie revisor Sven-Eric
Carlsson och suppleant Nina Andersson. Till handlingen finns tre bilagor: Bilaga A ”Protokollsunderlag och kostnader med anledning av
kommundirektören”, Bilaga B ”Graf beskrivande utvecklingen av externa konsultkostnader” och Bilaga C ”Synpunkter som framkommit
vid samtal med den ordinarie kanslipersonalen vid Eckerö kommunkansli” (daterad 11 september 2015).
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För ytterligare detaljer, se de bilagda handlingarna.
./.
Balansbok 2015 återfinns i bilaga.
I § 77 Kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland sägs bl.a.:
”När fullmäktige fastställer bokslutet skall fullmäktige besluta om ansvarfrihet för de redovisningsskyldiga”.
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen överlämnar bokslut och verksamhetsberättelse för
år 2015 till kommunfullmäktige för slutligt godkännande.
Revisionsberättelsen, med en skriftlig reservation av Sven-Eric Carlsson, och revisionsrapporten delges kommunfullmäktige.
Styrelsen noterar de handlingar som ingetts rörande bokslutet och att
en av de tre revisorerna inte undertecknat revisionsberättelsen och
revisionsrapporten, men noterar samtidigt att det följer av § 77 i
Kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland att det är fullmäktige
som beslutar om ansvarsfriheten.
Revisionsrapporten bereds som ärende av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens underskott på 43 744,46 euro överförs till kontot överskott
från tidigare år. Överföringen medför att det ackumulerade överskottet uppgår till 3 960 082,34 €.

BESLUT:
Enligt förslag.

KF § 103/16.6.2016
Det av kommunstyrelsen godkända bokslutet återfinns i bilaga
(har även sänts som papperkopia till alla fullmäktigeledamöter).
Även revisionsberättelsen, med en skriftlig reservation av SvenEric Carlsson, finns bilagd.
./.
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Ytterligare bilagor, för kännedom, är revisionsrapporten och den
handling som är rubricerad ”Iakttagelser … etc”.

BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutade att jäv inte förelåg för någon fullmäktigeledamot.
Kommunfullmäktige fastställde bokslutet för år 2015 i uppgjord
form. Räkenskapsårets underskott på 43 744,46 euro överförs till
kontot överskott från tidigare år. Överföringen medför att det ackumulerade överskottet uppgår till 3 960 082,34 €.
Kommunfullmäktige antecknade sig revisionsberättelsen till kännedom och beviljade de redovisningsskyldiga ansvarfrihet för räkenskapsåret 2015.
Kommunfullmäktige antecknade sig övriga handlingarna i ärendet
till kännedom och remitterade revisionsrapporten till styrelsen för
beredning.
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KF § 104

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Budgetuppföljning t.o.m. april 2016, se bilaga.
Skatteinkomster t.o.m. maj 2016, se bilaga.
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BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär enligt 111 § KomL inte anföras över beslutet i nedanstående paragrafer.
Paragrafer: 93-95, 104
Enligt 15 § FörvaltningsprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte
anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:

BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och
besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär.
§§ 96-103
Besvärsmyndighet, adress och postadress:
Ålands Förvaltningsdomstol
PB 31
22101 Mariehamn
Kommunalbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar
Förvaltningsbesvär, paragrafer:
Besvärstid dagar
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
Paragrafer:
Besvärstid dagar
Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet.
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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 räknas.

Inlämnande av
besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens 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
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