ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30.08.2016

Nr.
13

Tisdagen 30.8.2016 kl. 18:00

Sammanträdestid
Sammanträdesplats

Kommunkansliet

FÖREDRAGNINGSLISTA
KS § 226 Kallelse och beslutförhet
KS § 227 Val av protokolljusterare, tid och plats
KS § 228 Godkännande och komplettering av föredragningslistan
KS § 229 Arbetstiden på kommunkansliet
KS § 230 Kommunens fastighet Stenbacka Rnr 6:17
KS § 231 Avgifter för byggnadstillsyn 2017
KS § 232 Avgifter för miljötillstånd 2017
KS § 233 Avgifter för avfall 2017
KS § 234 Hyror i kommunens hyreshus 2017
KS § 235 Plogningsavgift för pensionärer som åtnjuter kommunal hemservice 2017
KS § 236 Hamnstadga för småbåtshamnen i Käringsund
KS § 237 Avgifter för småbåtshamnen 2017
KS § 238 Ansökan om lättnader av gråvattenkostnader för poolerna
KS § 239 Ansökan om gatubelysning för cykelvägen
KS § 240 Tillbyggnad av daghem - väg
KS § 241 Armaturer i Solgården
KS § 242 Begäran om utlåtande över förslag till nytt landskapsandelssystem
KS § 243 Rekrytering av vikarierande socialchef
KS § 244 Styrdokument förvaltningsreform
KS § 245 Personalpolicy
KS § 246 Policy/handlingsprogram mot trakasserier
KS § 247 Frisknärvaro och policy för sjukfrånvaro
KS § 248 Skylt kommunkansli
KS § 249 Policy för våld och hot om våld
KS § 250 Jämställdhetspolicy
KS § 251 Anhållan från Folkhälsan om att hyresfritt få disponera Ekergården
KS § 252 Utlåtande jordförvärvstillstånd Therese Magnusson och Göran Fredriksson
KS § 253 Begäran om utlåtande över ansökan om jordförvärvstillstånd gällande Eckerö Hembygdsförening
KS § 254 Anmälningsärenden

Eckerö 26.8.2016
Mikael Selander
Kommunstyrelseordförande
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KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30.08.2016

Nr.
13

Plats och tid

Kommunkansliet tisdagen 30.08.2016 kl. 18:00-22.40

Beslutande

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

ordförande
viceordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot, närvarande fr. 20.05

Föredragande

Åsa Gustafsson

kommundirektör

Övriga närvarande

Anders Svebilius
Rune Söderlund

kommunfullmäktiges ordförande
kommunfullmäktiges viceordförande

Paragrafer

226-255

Underskrifter

ordförande

sekreterare

Mikael Selander

Åsa Gustafsson

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö onsdagen 31.8.2016, kl. 20.00

Teres Backman

John Hilander

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby 1.9.2016 kl. 10.00

Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid

Åsa Gustafsson

Underskrift

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2

Sammanträdesdatum
30.08.2016
KS § 226

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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KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
30.08.2016
KS § 227

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Kommundirektörens förslag:
Föregående mötesprotokoll konstateras justerat och utlagt i den tid
som anges i protokollet.
Till protokolljusterare väljs Janne Fagerström och Gunilla Holmberg.
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 Teres Backman och John Hilander.
Protokolljusteringen görs i enlighet med KS § 101/22.3.2016 med
elektroniska medel och ska vara genomförd senast kl. 20.00
31.8.2016.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
30.08.2016
KS § 228

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
John Hilander begärde att frågan om ordförande i Närings- och kulturnämnden klargörs för styrelsen. Frågan tas upp vid nästa möte.
John Hilander begärde också att frågan om Brage Eklunds enkät,
som behandlades i § 173/30.5.2016 skulle tas upp vid nästa möte rörande vad enkäten kostat. (Styrelsen beslutade i § 173:
”.. Därmed beslutade styrelsen att, med anledning av den information
som kommit styrelsen till del angående enkät till småbarnsföräldrar i
Eckerö kommun från fullmäktigeledamot Brage Eklund, har styrelsen
fått tilläggsinformation från fullmäktigeledamot Eklund och styrelsen
antecknade sig ärendet till kännedom. ..”). Styrelsen beslutade att
frågan tas upp vid nästa möte.
Jan-Anders Öström begärde att frågan om Kommunernas socialtjänst
(KST) skulle tas upp som ett ärende. Styrelsen beslutade att lägga till
ärendet till föredragningslistan.
Föredragningslistan godkändes därmed.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
30.08.2016
KS § 229

ARBETSTIDEN PÅ KOMMUNKANSLIET

KS § 63/24.2.2015
Arbetstiderna på centrakansliet
En undersökning gjord 2014 har visat att Eckerö kommunkanslis arbetstider och hantering av kommuninvånarnas spörsmål inte är ändamålsenligt
organiserade.
Bara 19,7 % av respondenterna anser att öppettider och telefontider är
bra i kommunen.

Även en stor del av de fria kommentarerna i undersökningen gällde klagomål kring kansliets öppettider och möjlighet att svara i telefon.

På kommunkansliet har även en effektivitetstjuv identifierats: Kansliet är
öppet för besök och telefonsamtal varje arbetsdag. Detta ger väldigt lite
tid för anställda att arbeta med mer fokuserade arbetsuppgifter som kräver arbetsro.

Det är stadgat att kansliet arbetar mer timmar under vinterhalvåret för att
sedan ta ut kortare dagar på sommarn. Detta gäller alla även om det inte
alltid är fördelaktigt för kansliets verksamhet eller personalen.

KD-FÖRSLAG:

Utifrån rapporten, diskussioner med personalen och diskussioner med arbetsgruppen om centralkansliets organisering föreslås följande:
1) Lunchöppet införs.
2) Kansliets öppettider är fortsättningsvis 9-15.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
30.08.2016
3) Flextid gäller utanför kansliets öppettid.
4) Kansliet är stängt för besök och telefonsamtal på onsdagar.

a. Kansliet fungerar annars normalt för samtal ut och samtal inom kommunens egen verksamhet.
5)Erbjudandet att arbeta mer tid på vintern och mindre tid på sommarn görs valfri.
6) Kansliet bemannas med minst två personer under all öppettid.
Förslaget ryms inom AKTAs regler för ordinarie arbetstid (Kap III § 8 mom.
1) och flextid (bilaga 15).

Denna modell testas 15 mars- 31 maj 2015. Utvärdering sker under maj
månad. Utvärderingen hos kanslipersonalen sker genom möte. Förmännen inom kommunen kontaktas genom telefonintervju. Kommuninvånarna ges möjlighet att utvärdera situationen genom korta gallupliknande telefonintervjuer. Ett samarbete med Ålands Gymnasium eller Högskolan på
Åland för gallupundersökningen söks.

Resultatet presenteras för styrelsen i juni i syfte att besluta om fortsättning, justering eller avslutande av försöket.
Kommuninvånarna meddelas om försöket genom Eckeröinfo.

BESLUT:

Enligt förslag

KS § 164/30.5.2016

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
30.08.2016

Styrelsen beslutade i KS § 63/24.2.2015 om vissa öppethållningstider på
kommunkansliet. Enligt beslutet skulle styrelsen ta upp frågan igen i juni
2015. Så skedde inte, varför frågan nu föreläggs styrelsen.

Kommunkansliets personal och ledningsgruppen har diskuterat öppethållningsarrangemangen. Båda grupperna är av åsikten att det är lämpligt att fortsätta med nuvarande arrangemang.

För några andra kommuners öppethållningstider, se bilaga.
./.

Tf. kommundirektörens förslag:

Kommunkansliet har fortsättningsvis följande öppethållningsarrangemang/tider:

1) Lunchöppet (när kansliet är öppet, d.v.s. må, tis, tors, fre).
2) Kansliets öppettider är fortsättningsvis kl. 9-15.
3) Flextid gäller utanför kansliets öppettid.
4) Kansliet är stängt för besök och telefonsamtal på onsdagar.

Kansliet är alltid öppet för samtal ut och samtal inom kommunens egen
verksamhet.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
30.08.2016
Kansliet bemannas med minst två personer under all öppettid.

Förslaget ryms inom AKTA:s regler för ordinarie arbetstid (Kap III § 8
mom. 1) och flextid (bilaga 15).

Vad vidare gäller telefontid har sociala kansliet sådan kl. 9-11 alla vardagar. Utanför den tiden tar man också emot samtal, när det gäller frågor som måste tas om hand. Telefontid för kommunteknikern/byggnadsinspektören är kl. 9-11 må, tis, tors, fre.

BESLUT:
Frågan återremitterades till kommundirektören för vidare avstämning
med kanslipersonal och ledningsgrupp.

KS § 229/30.8.2016
Frågan har åter stämts av med kanslipersonal och ledningsgrupp.

Kommundirektörens förslag:

Kommunkansliet har fr.o.m. måndagen den 3 oktober 2016 följande
öppethållningsarrangemang/tider:

1) Kansliet är öppet för besök samtliga fem arbetsdagar, måndagfredag.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
30.08.2016
2) Lunchöppet samtliga fem arbetsdagar, måndag-fredag.
3) Kansliets öppettider är fortsättningsvis kl. 9-15.
4) Flextid gäller utanför kansliets öppettid.

Kansliet bemannas med minst två personer under all öppettid.

Förslaget ryms inom AKTA:s regler för ordinarie arbetstid (Kap III § 8
mom. 1) och flextid (bilaga 15).

Vad vidare gäller telefontid har sociala kansliet sådan kl. 9-11 alla vardagar. Utanför den tiden tar man också emot samtal, när det gäller frågor som måste tas om hand. Telefontid för kommunteknikern/byggnadsinspektören är f.n. kl. 9-11 må, tis, tors, fre.

BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
30.08.2016
KS § 230

KOMMUNENS FASTIGHET STENBACKA RNR 6:17

Kommunen beställde under 2015 ett värderingsutlåtande rörande fastigheten Stenbacka Rnr 6:17, se bilaga.
./.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar efter utförd värdering, inför fullmäktige att
Stenbacka Rnr 6:17 säljs.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
30.08.2016

Dnr: BTN 206/2016
KS § 231

AVGIFTER FÖR BYGGNADSTILLSYN 2017

Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 96
Upptogs till behandling avgifter för byggnadstillsynen år 2017. Framarbetat
förslag till avgifter ligger på samma nivå som år 2016.

Bilaga - BTN § 96-2016

Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 96

FÖRSLAG:
Kommunteknikern föreslår att Byggnadstekniska nämnden besluter föreslå
inför Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att avgifter för byggnadstillsynen 2017 godkänns enligt framarbetat förslag i bilaga BTN § 97-2016.

Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 96

BESLUT:
Enligt förslag.
Byggnadstekniska nämnden föreslår således inför kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige att avgifterna står oförändrade 2017.
__________
KS § 231/30.8.2016

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att avgifterna för byggnadstillsyn är oförändrade 2017, enligt bilaga.
BESLUT:
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
30.08.2016

Styrelsen återremitterade frågan till nämnden för ytterligare redovisning av beräkningar rörande avgifterna ifråga, inkl. jämförelsematerial rörande andra kommuner, och möjligheter till ev. höjningar, inkl. indexhöjningar, inte minst med hänsyn till den ekonomiska
situationen i kommunen.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
30.08.2016

Dnr: BTN 205/2016
KS § 232

AVGIFTER FÖR MILJÖTILLSTÅND 2017

Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 97
Upptogs till behandling avgifter för miljötillstånd för år 2017. Förslag till avgifter för miljötillstånd enligt bilaga.

Bilaga – BTN § 97-2016

Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 97

FÖRSLAG:
Kommunteknikern föreslår att Byggnadstekniska nämnden besluter föreslå
inför Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att avgifter för miljötillstånd år 2017 godkänns enligt förslag framarbetat i bilaga BTN § 98-2016.

Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 97
BESLUT:
Enligt förslag.
Byggnadstekniska nämnden föreslår således inför kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige att avgifterna står oförändrade 2017.
____________
KS § 232/30.8.2016

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att avgifterna är oförändrade 2017, enligt bilaga.
BESLUT:
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
30.08.2016

Styrelsen återremitterade frågan till nämnden för ytterligare redovisning av beräkningar rörande avgifterna ifråga, inkl. jämförelsematerial rörande andra kommuner, och möjligheter till ev. höjningar, inkl. indexhöjningar, inte minst med hänsyn till den ekonomiska
situationen i kommunen.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
30.08.2016

Dnr: BTN 207/2016
KS § 233

AVGIFTER FÖR AVFALL 2017

Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 98
Upptogs till behandling förslag till avgifter för avfall år 2017.

Bilaga – BTN § 98-2016

Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 98

FÖRSLAG:
Kommunteknikern föreslår att Byggnadstekniska nämnden besluter föreslå
inför Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att avgifter för avfall år
2017 godkänns enligt förslag framarbetat i bilaga BTN § 98-2016.

Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 98

BESLUT:
Enligt förslag.
Byggnadstekniska nämnden föreslår således inför kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige att avgifterna står oförändrade 2017.
__________
KS § 233/30.8.2016

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att avgifterna är oförändrade
2017, enligt bilaga.
BESLUT:
Styrelsen återremitterade frågan till nämnden för ytterligare redovisning av beräkningar rörande avgifterna ifråga, inkl. jämförelseProtokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
16

Sammanträdesdatum
30.08.2016

material rörande andra kommuner, och möjligheter till ev. höjningar, inkl. indexhöjningar, inte minst med hänsyn till den ekonomiska
situationen i kommunen.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KS § 234

HYROR I KOMMUNENS HYRESHUS 2017

Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 105
Upptogs till behandling hyrorna i kommunens hyreshus. Under 2016
höjdes hyrorna i Ekergården med 15 c/m² per månad från och med
den 1.5.2015.
För att följa inflationstakten, som enligt Finlands bank ligger nära 2%
borde hyrorna höjas årligen.
Enligt hyresstatistik från ÅSUB för 2016 ligger medelmånadshyran i
April 2016 på 10,00 €/m² för hela Åland och ca. 8,41 €/m² för landsbygden och ca. 8,09 €/m² i skärgården. I medelmånadshyran ingår
varmvatten och uppvärmning. Statistiken grundar sig på de största
hyresvärdarna i Åland, sammanlagt nästan 1900 bostäder vilket motsvarar ungefär hälften av alla hyresbostäder på Åland.
För hyresförhöjningar i landskapssubventionerade hyreslokaler skall Landskapsregeringens samtycke inhämtas, för Eckerös del gäller det Ekebo. Övriga hyror besluter kommunen om.

Hyror i kommunens fastigheter 2016
Kommungårdens hyreshus

6,95 €/m²

i hyran ingår uppvärmning.

Ekebo

6,35 €/m²

I hyran ingår inte el, varmvatten och uppvärmning

Ekergården

7,10 €/m²

I hyran ingår el, varmvatten och uppvärmning

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
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Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
30.08.2016
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 105
FÖRSLAG:

Byggnadstekniska nämnden föreslår inför kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige att hyrorna i kommunens hyreshus står oförändrade under 2017.

Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 105

BESLUT:
Kommunteknikern anmäler jäv i ärendet.
Byggnadstekniska nämnden konstaterar att jäv inte föreligger eftersom kommunteknikern inte har en beslutande roll i ärendet.
Byggnadtekniska nämnden besluter föreslå inför kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige att hyrorna i kommunens hyreshus står oförändrade under 2017.
___________

KS § 234/30.8.2016

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att hyrorna i kommunens hyreshus är oförändrade 2017.
BESLUT:
Styrelsen återremitterade frågan till nämnden för ytterligare underlag rörande frågan och förslag på möjligheter till ev. höjningar,
inkl. indexhöjningar, inte minst med hänsyn till den ekonomiska situationen i kommunen.

Protokolljusterarnas signatur
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KS § 235

PLOGNINGSAVGIFT FÖR PENSIONÄRER SOM ÅTNJUTER KOMMUNAL HEMSERVICE
2017

Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 108
Upptog till behandling plogningsavgifter för pensionärer över 80 år
fyllda och de pensionärer som erhåller kommunal hemservice för säsongen 2016/2017.

2016 behölls avgiften på samma nivå som år 2015 dvs. 60,00 € exkl.
moms.

75,00€ motsvarar ungefär kommunens kostnader för 1 timmes plogning.

Information om och instruktioner för plogningen läggs ut på kommunens hemsida samt på fakturan som skickas ut.

Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 108
FÖRSLAG:
Byggnadstekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att plogningsavgifterna för pensionärer över 80 år
fyllda och de som erhåller kommunal hemservice höjs från 60,00€
exkl. moms 24% till 75,00€ exkl. moms samt att en förseningsavgift
på 50% uppbärs för obetald plogningsfaktura innan 31.10.2016.

Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 108

BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 235/30.8.2016

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att
plogningsavgiften för pensionärer över 80 år fyllda och de som erhåller kommunal hemservice samt klienter med färdtjänst höjs
från 60,00€ exkl. moms 24% till 75,00€ exkl. moms samt att en
förseningsavgift på 50% uppbärs för obetald plogningsfaktura innan 31.10.2016.
BESLUT:
John Hilander understödde föreliggande förslag. Jan-Anders
Öström föreslog oförändrade avgifter. Susann Fagerström understödde förslaget.
Ja-propositionen utgjordes av John Hilanders förslag. Nejpropositionen utgjordes av Jan-Anders Öströms förslag. Styrelsen
röstade om förslagen. En ledamot röstade ja och fem ledamöter
röstade nej, se röstningsprotokoll i bilaga.
Därmed beslutade styrelsen att föreslå inför fullmäktige att plogningsavgiften för pensionärer över 80 år fyllda och de som erhåller
kommunal hemservice samt klienter med färdtjänst är oförändrade 2017 samt att en förseningsavgift på 50% uppbärs för obetald plogningsfaktura innan 31.10.2016.
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Dnr: BTN 221/2016
KS § 236

HAMNSTADGA FÖR SMÅBÅTSHAMNEN I KÄRINGSUND

Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 107
Upptas till behandling hamnstadgar för småbåtshamnen i Käringsund.
Förslag till uppdaterade stadgar enligt bilaga BTN 107-2016
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 107
FÖRSLAG:
Byggnadstekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att uppdaterade hamnstadgar godkänns enligt bilaga BTN 107-2016.
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 107
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden förordar för kommunstyrelsen att uppdaterade hamnstadgar godkänns enligt bilaga BTN 107-2016.
KS § 236/30.8.2016
./.
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att den uppdaterade hamnstadgan godkänns enligt bilaga.
BESLUT:
Frågan bordlades till påföljande möte.
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KS § 237

AVGIFTER FÖR SMÅBÅTSHAMNEN 2017

Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 106
Upptogs till behandling hamnavgifter för småbåtshamnen i Käringsund för
år 2017, samt att föreslå dem för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.

2016 höjdes hamnavgiften med 2% till 134,77€ exkl. moms för att följa den
nationella inflationstakten. Årets inflationstakt ligger nära 2% enligt Finlands bank.

Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 106

FÖRSLAG:
Byggnadstekniska nämnden föreslår inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att avgiften för hyra båtplats vid småbåtshamnen höjs med 2%
för att följa inflationstakten från 134,77 € exkl. moms till 137,47€ exkl.
moms.

Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 106

BESLUT:
Enligt förslag.
__________
KS § 237/30.8.2016
Kommundirektörens förslag:
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Styrelsen föreslår inför fullmäktige att avgiften för hyra båtplats vid
småbåtshamnen höjs med 2% för att följa inflationstakten från 134,77 €
exkl. moms till 137,47€ exkl. moms.

BESLUT:
Frågan bordlades till påföljande möte.
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Dnr: KANSLI 125/2016
KS § 238

ANSÖKAN OM LÄTTNADER AV GRÅVATTENKOSTNADER FÖR POOLERNA

Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 99
Kommunstyrelsen 28.06.2016 § 197
Ålands Turisminvest Ab har ansökt om befrielse från avloppsvattenkostnader för den delen av poolvattnet som inte spolas till kommunens reningsverk, se bilaga. I bilagan återges poolernas årliga vattenförbrukning. Av den årliga vattenförbrukningen bedöms att ca 50
% går till kommunens reningsverk via backspolning.

Kommundirektörens förslag:
Ärendet remitteras till Byggnadstekniska nämnden för utlåtande.

BESLUT:
Enligt förslag.
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 99
Upptas till behandling remitterat ärende till Byggnadstekniska nämnden från Kommunstyrelsen KS § 197/28.06.2016.
Ålands Turisminvest Ab har ansökt om befrielse från kostnader för
avloppsvatten för den del av poolvatten som inte spolas ut i det kommunala ledningsnätet.
Normal avdunstning i pooler beräknas till ca. 1 cm/dygn. Avdunstningen beror således på poolens area och mängden personer som
badar i poolen.
Bilaga BTN § 99-2016
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 99
FÖRSLAG:
Kommunteknikern föreslår att Byggnadstekniska nämnden begär in
en teoretisk beräkning av avdunstningen samt vattenförlust via
mängden personer i poolen från sökanden.
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 99
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BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden förordar för kommunstyrelsen att bevilja
en befrielse av kostnader för avloppsvatten till 25 %.
Byggnadstekniska nämnden rekommenderar att sökanden undersöker andra lösningar för omhändertagande/behandling av avloppsvattnet från backspolningen.
KS § 238/30.8.2016

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen återremitterar ärendet till Byggnadstekniska nämnden
för en beräkning av kommunens inkomstbortfall för en befrielse av
kostnader om 25% skulle utgöra och ev. andra överväganden
som nämnden bedömer nödvändiga.

BESLUT:
Styrelsen beslutade att ingen befrielse av kostnader ska ske.
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Dnr: KANSLI 126/2016
KS § 239

ANSÖKAN OM GATUBELYSNING FÖR CYKELVÄGEN

Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 100
Kommunstyrelsen 28.06.2016 § 198
I samband med att cykelvägen byggdes ut längs med Käringsundsvägen lät Ålands turisminvest Ab på egen bekostnad färdigställa infrastrukturen för framtida gatubelysning. Färdig rördragning och färdiga betongfundament till lyktstolparna finns på den sträcka av Käringsundsvägen som Ålands turisminvest besitter (södra kanten av
campingen fram till vägen som viker till Bungalowerna 6-28 i norr).
Ålands turisminvest Ab låter kommunen kostnadsfritt ta del av denna
infrastruktur om kommunen kan tänka sig bekosta installationen och
driften av cykelvägens gatubelysning. Speciellt under höstkvällar
finns behov av belysning mellan Käringsund och Eckeröhallen.

Kommundirektörens förslag:
Ärendet remitteras till Byggnadstekniska nämnden för utlåtande.

BESLUT:
Ärendet remitteras till Byggnadstekniska nämnden för utlåtande. Frågan beaktas också i arbetet med budgeten och ekonomiplanen 20172019.
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 100
Upptogs till behandling remitterat ärende från Kommunstyrelsen gällande gatubelysningen längs gång- och cykelvägen på Käringsundsvägen. Ålands Turisminvest Ab har på egen bekostnad färdigställt
rördragning och betongfundament för lyktstolpar. Kommunen får
kostnadsfritt ta del av denna infrastruktur mot att kommunen bekostar
installation av lyktstolparna, drift och underhåll av belysningen.
Bilaga BTN § 100-2016
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 100
FÖRSLAG:
Kommunteknikern föreslår att en kostnadsberäkning för projektet tas
fram samt att projektet införs i ekonomiplanen för 2019.
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Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 100

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår för
sökande att om vägbelysningen färdigställs kan kommunen tänka sig
att överta driften.
KS § 239/30.8.2016

Kommundirektörens förslag:
Ärendet återremitteras till Byggnadstekniska nämnden som återkommer till styrelsen med ett utförligare underlag, främst en uppskattning av driftskostnaderna som föreslås övertas.
BESLUT:
Styrelsen beslutade att frågan från Ålands Turism Invest Ab besvaras enligt följande: en helhetslösning för sträckan EckeröhallenKäringsundsbyn bör presenteras för kommunen innan ett beslut
om ev. övertagande kan ske.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
28

Sammanträdesdatum
30.08.2016
KS § 240

TILLBYGGNAD AV DAGHEM - VÄG

Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 102
Kommunstyrelse 16.02.2016 § 35
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.
Enligt beslut av kommunfullmäktige 10.12.2015 § 109 ”Budget 2016
och ekonomiplan 2017-2018” har 200 000 euro avsatts år 2016 och
ytterligare 200 000 euro år 2017 för tillbyggnad av daghemmet.
En kommitté bör tillsättas för tillbyggnad av daghemmet.
Kommitténs uppgift är att:
- Verkställa projektering och kostnadsberäkning
- Föreslå tidsplan för arbetena
- Upphandling
- Delta i arbetsplatsmöten
- Dokumentering
- Rapportera till kommunstyrelsen
- Byggnadskommittén medverkar och stöder arbetet till tillbyggnaderna är klara

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen tillsätter en kommitté för tillbyggnaden av daghemmet.

BESLUT:
Styrelsen beslutade att kommittén består av fem personer. I övrigt
bordlade styrelsen ärendet till nästa möte.

KS § 35/16.2.2016
Styrelsen beslutade att tillsätta följande i byggnadskommittén för
tillbyggnaden av daghemmet:
Brage Eklund, Susanna Eklund, Anders Svebilius, Susann Fagerström och John Hilander.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
29

Sammanträdesdatum
30.08.2016

Styrelsen utsåg Brage Eklund till ordförande för byggnadskommittén.

-

Kommitténs uppgift är att:
Verkställa projektering och kostnadsberäkning
Föreslå tidsplan för arbetena
Upphandling
Delta i arbetsplatsmöten
Dokumentering
Rapportera till kommunstyrelsen
Byggnadskommittén medverkar och stöder arbetet till tillbyggnaderna är klara

Kommunteknikern deltar i kommittén å tjänstens vägnar.
KS § 200/28.6.2016

Enligt KS § 184/14.6.2016 fortskrider Byggnadskommittén för tillbyggnad av daghemmet med att bjuda ut projektet och återrapporterar till styrelsen.

Kommundirektörens förslag:
Byggnadskommittén får till uppgift att inkludera en kostnadsberäkning
av vägen till daghemmet i Storby i kostnadsberäkningen av projektet
och återrapporten till styrelsen.

BESLUT:
Enligt förslag.
KS § 221/9.8.2016
I Arbetskommitténs för utbyggnad av Daghemmet Nyckelpigan
protokoll 15.6.2016 sägs följande i § 3: ”Väg och parkering ingår
för närvarande inte i projektet. Arbetskommittén begär från kommunstyrelsen om att uppdraget utökas och att en ny väg till daghemmet samt parkering ska ingå i uppdraget.”
I Arbetskommitténs för utbyggnad av Daghemmet Nyckelpigan
protokoll 4.7.2016 sägs följande i § 2: ”.. Arbetskommittén begär
därför tillåtelse av kommunstyrelsen att få förverkliga vägen till
daghemmet och anhåller om tillåtelse för att få anta JS EntrepreProtokolljusterarnas signatur
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nad för projektet. JS Entreprenad har inkommit med det för kommunen mest ekonomiska anbudet.”

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar, i enlighet med lydelsen i Arbetskommitténs
protokoll 4.7.2016, att kommittén får förverkliga vägen till daghemmet.
Enligt styrelsens tidigare beslut (KS § 35/16.2.2016) har upphandling delegerats till kommittén, varför själva upphandlingen överlåts
till kommittén.
BESLUT:
Styrelsen beslutade, i enlighet med lydelsen i Arbetskommitténs
protokoll 4.7.2016, att kommittén får förverkliga vägen till daghemmet.
Enligt styrelsens tidigare beslut (KS § 35/16.2.2016) har upphandling delegerats till kommittén, varför själva upphandlingen överlåts
till kommittén.
Nödvändig ändring av detaljplan måste göras i skyndsam ordning.
Styrelsen remitterade frågan till BTN.
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 102
Kommunstyrelsen har delegerat till Arbetskommittén för utbyggnaden av Daghemmet Nyckelpigan att upphandla och verkställa
byggandet av ny väg till daghemmet.
Projektet bjöds ut på entreprenad under hösten 2014. JS Entreprenad inkom med det för kommunen mest ekonomiska anbudet.
Priset för vägen är 37.317,00 €. Protokoll från anbudsöppning enligt bilaga BTN § 102-2016.
Kommunstyrelsen förordar att gällande detaljplan för Storby revideras i skyndsam ordning.
Bilaga BTN § 102-2016
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 102
FÖRSLAG:
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Kommunteknikern föreslår att Byggnadstekniska nämnden anhåller om tilläggsbudget från Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige gällande 38.000,00 € för förverkligande av projektet.
Byggnadstekniska nämnden föreslås godkänna att Tiina Holmberg kontaktas gällande revidering av detaljplanen för Storby.
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 102
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden konstaterar att deras arbete är utfört
men förordar inför kommunstyrelsen att vägen byggs. Kommittén
för tillbyggnad av daghemmet uppmanas anhålla om tilläggsmedel
hos kommunstyrelsen för vägbygget.
Byggnadstekniska nämnden konstaterar att arbetet med revidering av detaljplanen för Storby är ett omfattande arbete och besluter att offerter för arbetet tas in av flera arkitekter så att processen
med revideringen kan fortsätta.
___________
KS § 240/30.8.2016
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar begära inför fullmäktige att beslut fattas om att
en investering görs, nämligen vägen till tillbyggnaden av daghemmet.
Tilläggsbudget om 38 000 euro för vägen begärs.

BESLUT:
Styrelsen återremitterade frågan till kommundirektören och tar
upp den vid påföljande möte.
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KS § 241

ARMATURER I SOLGÅRDEN

Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 111
Armaturerna vid Servicehemmet Solgården är brännskadade och utgör brandrisk. Vid undersökning av elentreprenör har det visat sig att
64 st armaturer behöver bytas.
Entreprenören har lämnat ett pris för byte av armaturerna. Armaturbyte, inklusive arbete och material, kostar 10.050€. Offerten omfattar
64 st Ivalo 782 LED 20W armaturer.
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 111
FÖRSLAG:
Byggnadstekniska nämnden föreslås begära 10.000€ i tilläggsanslag
från kommunstyrelsen för byte av armaturerna.
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 111
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att pris begärs in från fler entreprenörer samt enbart på armaturerna.
KS § 241/30.8.2016

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar, eftersom åtgärden brådskande måste genomföras, att överta ärendet, i enlighet med 8 kap. § 3 Eckerö kommuns förvaltningsstadga.
I sakfrågan beslutar styrelsen att offerten på armaturbyte, inklusive arbete och material, om totalt 10 050 euro av Harrys El antas
(kostnad 157 euro/st). Offerten omfattar 64 st Ivalo 782 LED 20W
armaturer. Byggnadsinspektören/teknikern ansvarar för genomförandet av åtgärden.
BESLUT:
Styrelsen beslutade att inte överta ärendet från Byggnadstekniska
nämnden.
I sakfrågan föreslog Susann Fagerström att kommunteknikern i
samråd med Byggnadstekniska nämndens presidium åtgärdar
frågan i brådskande ordning. Förslaget vann understöd. Styrelsen
beslutade således att kommunteknikern i samråd med ByggnadsProtokolljusterarnas signatur
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tekniska nämndens presidium åtgärdar frågan i brådskande ordning.
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Dnr: KANSLI 119/2016
KS § 242

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER FÖRSLAG TILL NYTT LANDSKAPSANDELSSYSTEM

Ålands landskapsregering har begärt utlåtande angående Förslag till
nytt landskapsandelssystem 2018 senast den 31 augusti 2016. Remissversionen återfinns i bilaga.
./.
I inledningen i remissversionen sägs bl.a. följande: ”Det nya åländska
landskapsandelssystemet (LS-systemet) ska liksom det nuvarande
fördela ekonomisk ersättning för den verksamhet som lagstiftaren
ålägger kommuner. Andelar ges på kalkylerade grunder och systemet
utjämnar förutsättningar mellan kommuner för att alla kommuner ska
ha möjlighet att producera likvärdig service. Landskapsandelar kan
även ges på basen av politiska mål, för att främja en viss typ av region eller annan målsättning.”
Vidare fastställs fyra effektmål (s. 4):
1) LS-systemet ska ge kommunerna möjlighet att tillhandahålla
lagstadgad basservice. Målet nås genom inkomst- och kostnadsutjämning.
2) LS-systemet ska vara enkelt och förutsägbart. Målet nås genom
en steglös modell och ett fåtal parametrar som styr fördelningen.
3) LS-systemet ska gynna hållbar tillväxt.
4) LS-systemet ska främja samarbete och samgång.
Förslaget till system består av sex centrala delar (s. 6):
1) Skattekomplettering, som ska utgöra ca 35-50 procent av den totala utdelningen i LS-systemet (s. 2)
2) Kalkylerad landskapsandel för:
- Grundskola
- Socialvård
3) Kostnadsutjämning KST och träningsundervisning
4) Skärgårdsstöd
5) Främjande av fritid och bibliotek
6) Samarbetsstöd/samgångsstöd
Ålands kommunförbund har avgett utlåtande om remissversionen av
Förslag till nytt landskapsandelssystem 2018, se bilaga.
./.
En kalkylering baserad på de senaste årens siffror ger vid handen att
totalsumma erhållna landskapsandelar med det nya systemet skulle
bli ca 2 080 000 euro. Enligt bokslutet 2014 erhöll Eckerö kommun 2
259 976,00 euro i landskapsandelar det året och enligt bokslutet 2015
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erhöll Eckerö kommun 2 333 878,01 euro i landskapsandelar för
2015.
Enligt uttalanden från företrädare för Ålands landskapsregering ska
landskapsandelarna till kommunerna under 2017 bli totalt 1,5 miljoner
euro lägre och sammanlagt 4 miljoner lägre i det nya systemet som
träder i kraft 2018, p.g.a. landskapets sparplaner på 20 miljoner euro.

Kommundirektörens förslag:
Eckerö kommun ansluter sig i allt väsentligt till det utlåtande som
Ålands kommunförbund gjort om Förslag till nytt landskapsandelssystem 2018 och vill därutöver framhålla ett antal punkter, se förslag i
bilaga. Förslaget i bilagan insänds som remissvar från Eckerö kommun till Ålands landskapsregering.
BESLUT:
Styrelsen beslutade återremittera frågan för vidare beredning.
KS § 242/30.8.2016

./.
Kommundirektörens förslag:
Eckerö kommun ansluter sig i allt väsentligt till det utlåtande som
Ålands kommunförbund gjort om Förslag till nytt landskapsandelssystem 2018 och vill därutöver framhålla ett antal punkter, se förslag i
bilaga. Förslaget i bilagan insänds som remissvar från Eckerö kommun till Ålands landskapsregering.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 243

REKRYTERING AV VIKARIERANDE SOCIALCHEF

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

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

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
38

Sammanträdesdatum
30.08.2016

som vikarierande socialchef. Tjänsteförhållandet inleds den 1.8.2015
och 4 månaders prövotid tillämpas.
BESLUT:
Enligt förslag.

KS§ 109/12.4.2016

Ordinarie socialchef Andrea Björnhuvud har inkommit med ansökan
om ledighet för inarbetad tid 21.6-24.6.2016, semester 27.631.7.2016 och vårdledighet 1.8.2016-7.1.2018. Ledigheterna kan baserat på bestämmelserna i Eckerö kommunsförvaltningsstadga beviljas av kommundirektören.
Jessica Björn innehar f.n. ett vikariat för tjänsten som socialchef
t.o.m. 20.6.2015. I 4 § Lagen om kommunala tjänsteinnehavare
(304/2003) anges att anställning i tjänsteförhållande kan ske utan ansökningsförfarande bl.a. när det är frågan om vikarie. Inte heller i
Eckerö kommuns förvaltningsstadga finns några bestämmelser med
innebörden att vikariat för en anställd i tjänsteförhållande ska, eller
bör, lediganslås offentligt.
I annonsen för tillsättningen av vikariatet för Andrea Björnhuvud
angavs att möjlighet till förlängning finns.
Jessica Björns vikariat gäller till 2.10.2016.
Tf. kommundirektörens förslag:
En rekryteringsgrupp bestående av styrelsens presidium och kommundirektören tillsätts. Gruppen har till uppgift att presentera ett förslag för styrelsen hur, inkl. med vilka ekonomiska villkor, det fortsatta
vikariatet ska tillsättas. Huvudinriktningen för gruppen är att Jessica
Björn, som med utmärkt skicklighet och kompetens upprätthållit vikariatet, erbjuds det fortsatta vikariatet.
BESLUT:
En rekryteringsgrupp bestående av styrelsens presidium, kommundirektören och socialnämndens ordförande tillsätts. Gruppen har till
uppgift att så snart som möjligt presentera ett förslag för styrelsen
hur, inkl. med vilka ekonomiska villkor, det fortsatta vikariatet ska tillsättas. Huvudinriktningen för gruppen är att Jessica Björn, som med
utmärkt skicklighet och kompetens upprätthållit vikariatet, erbjuds det
fortsatta vikariatet
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KS § 243/30.8.2016

Rekryteringsgruppen föreslår att Jessica Björn anställs med ett tjänsteförordnande för vikariatet 2.10.2016-7.1.2018 med ett individuellt
lönetillägg 320 euro fr.o.m. januari 2016, vilket är i enlighet med
AKTA.
F.n. har Jessica Björn en totallön om 3 760 e/mån.
Kommundirektörens förslag:
Jessica Björn, som med utmärkt skicklighet och kompetens upprätthållit det nuvarande vikariatet, erbjuds vikariatet som socialchef
2.10.2016-7.1.2018 med ett individuellt lönetillägg på 320 euro fr.o.m.
januari 2016, i enlighet med AKTA.
Ett tjänsteförordnande utfärdas, innehållande de uppgifter som enligt
9 § Lagen om kommunala tjänsteinnehavare (2003/304) ska ingå i ett
tjänsteförordnande. Tjänsteförordnandet skrivs under av kommundirektören.
I och med detta överskrids lönebudgeten för den sociala förvaltningen. Socialnämnden uppmanas ta detta i beaktande vid överväganden
om tilläggsbudget.
BESLUT:
Enligt förslag.
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STYRDOKUMENT FÖRVALTNINGSREFORM

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

KS § 244/30.8.2016
På tjänstemannanivå har utkast till uppdaterad instruktion och en
delegeringsordning för Socialnämnden tagits fram, se bilagor.
./.
Kommundirektörens förslag:
Utkast till uppdaterad instruktion och en delegeringsordning för
Socialnämnden remitteras till Socialnämnden för utlåtande till styrelsen senast 30 september 2016.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 195/2016
KS § 245

PERSONALPOLICY

Socialnämnden 08.08.2016 § 101
KS § 89/22.4.2014
Eckerö kommun bör fastställa en personalpolicy för att underlätta introducering i arbetet för nyanställd och för att klargöra på ett tydligt
sätt förvaltning, lönefrågor, förmåner, arbetstider, ledigheter, hälsovård, rekreation och uppvaktningar inom Eckerö kommun. Det är till
fördel att sträva efter att samla så många dokument som möjligt i en
och samma policy. (bilaga)
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen diskuterar förslag till personalpolicy och avger
kommentarer. Kommunstyrelsen begär också kommentarer på policyn av kommunens nämnder.
BESLUT:
Kommunstyrelsen begär nämndernas kommentarer på personalpolicyn senast 31.8.2014.

KS § 201/28.6.2016
Kommunstyrelsen behandlade under 2014 frågan om en personalpolicy, men utan att fatta slutligt beslut i frågan. Det finns skäl
att kommunstyrelsen åter tar upp frågan, bl.a. eftersom det finns
önskemål bland personalen att kommunen har en personalpolicy
samt av arbetarskyddsskäl.
./.
Bilagt finns ett utkast som bygger på det som diskuterades 2014.
Utkastet har behandlats av ledningsgruppen i kommunen, vilken
haft tillfälle att ge kommentarer muntligt och skriftligt på texten.
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen remitterar utkastet till personalpolicy för utlåtande till
Socialnämnden, Byggnadstekniska nämnden och Skol- och Fritidsnämnden.
BESLUT:
Styrelsen remitterar utkastet till personalpolicy för utlåtande till
Socialnämnden, Byggnadstekniska nämnden och Skol- och Fritidsnämnden.
Styrelsen önskar få utlåtanden från nämnderna senast 30.9.2016.
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Socialnämnden 08.08.2016 § 101
Kommunstyrelsen har till Socialnämnden remiterat utkastet till Personalpolicy för utlåtande.
Hänv: Utkast personalpolicy
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden godkänner personalpolicyn.
BESLUT
Ärendet återremitteras.
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 103
Kommunstyrelsen har remitterat utkast till Personalpolicy till
Byggnadstekniska nämnden för utlåtande.
Personalpolicy enligt bilaga BTN § 103-2016.
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 103
FÖRSLAG:
Kommunteknikern föreslår att Byggnadstekniska nämnden godkänner Personalpolicyn enligt bilaga BTN § 103-2016.
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 103
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden konstaterar att personalpolicyn är
otydlig. I texten bör det konsekvent framgå om det är en policy, ett
program eller en handbok.
Strukturen på policyn behöver ses över samt att den kan med fördel skrivas i en positivare anda.

KS § 245/30.8.2016
Personalpolicyn är ännu inte färdigbehandlad i nämnderna till
vilka den remitterades. De ska senast 30.9 återkomma till styrelsen. Det finns skäl att styrelsen redan i dagsläget återkommer och
behandlar, åtminstone initialt, punkt 5.5 i policyn (inklippt nedan),
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eftersom den punkten har budgetmässiga implikationer för alla
enheter i kommunen. Det vore en stor fördel om summorna ifråga
kunde beslutas (åtminstone preliminärt av styrelsen) så att dessa
kan beaktas i det pågående budgetarbetet.
”5.5 Personalrekreation
Kommunen befrämjar de anställdas rekreationsverksamhet med
en s.k. ”rekreationspeng” om maximalt 100 e/år och anställd. Avsikten med denna är att i första hand stärka sammanhållningen
inom de olika enheterna genom att man för denna peng gör något
gemensamt, som dock normalt bör innehålla moment med anknytning till arbetet, men som inte alltid måste göra det, t.ex. gemensam jullunch. Medel budgeteras för detta av varje enhet.
Kommunens personal ordnar vidare årligen en personalfest för
kommunens samtliga anställda. Festen skall befrämja sammanhållningen, arbetsglädje och trivseln på arbetsplatserna. Festen
ordnas av personalen på en enhet i kommunen, denna enhet bestämmer vem som påföljande år står för ordnande av festen. De
som ordnar festen får själva arrangera, planera och bestämma var
festen skall hållas, allt inom givna budgetramar.
Alla ordinarie anställda samt vikarier minst 3 månader inbjuds till
festen. Tjänstlediga, moderskapslediga och långvarigt sjukskrivna
som har vikarier har icke rätt att delta i festen. Kommunfullmäktige
avsätter årligen anslag för ordnande av festen.
Kommunen ger en julgåva till ett rimligt värde till kommunens anställda.”
Totalkostnaden för den personalfest som hölls våren 2016 med
40 deltagare (av kommunens 55 anställda) blev 2 268,79 euro,
per person 56,72 euro.
Totalkostnaden för en årlig ”rekreationspeng” att nyttjas av alla 55
anställda blir ca 5 500 euro.
Kostnaderna för jullunch för samtliga kan uppskattas till totalt ca
2 750 euro. Kostnaderna för en julgåva till alla anställda kan variera avsevärt från år till år.
Utöver dessa kostnader finns också medel budgeterade för friskvård (som tillhandahålls/subventioneras av kommunen som en del
av företagshälsovård och arbetarskydd) samt medel för utbildning
och kulturtjänster.
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Kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar att inriktningen för riktlinjer rörande rekreation
ska vara följande:
”Kommunen befrämjar de anställdes rekreationsverksamhet med
en s.k. ”rekreationspeng” om maximalt 50 euro/år och anställd.
Avsikten med denna är att i första hand stärka sammanhållningen
inom de olika enheterna genom att man för denna peng gör något
gemensamt, som dock normalt bör innehålla moment med anknytning till arbetet, men som inte alltid måste göra det, t.ex. gemensam jullunch. Medel budgeteras för detta av varje enhet.
Kommunens personal ordnar vidare årligen en personalfest för
kommunens samtliga anställda. Festen skall befrämja sammanhållningen, arbetsglädje och trivseln på arbetsplatserna. Festen
ordnas av personalen på en enhet i kommunen, denna enhet bestämmer vem som påföljande år står för ordnande av festen. De
som ordnar festen får själva arrangera, planera och bestämma var
festen skall hållas, allt inom givna budgetramar.
Alla ordinarie anställda samt vikarier minst 3 månader inbjuds till
festen. Tjänstlediga, moderskapslediga och långvarigt sjukskrivna
som har vikarier har inte rätt att delta i festen. Kommunfullmäktige avsätter årligen anslag för ordnande av festen.
Kommunen ger en julgåva till ett rimligt värde till kommunens
anställda.”
BESLUT:
Styrelsen beslutar att inriktningen på textens ska vara följande:
”Kommunen befrämjar de anställdes rekreationsverksamhet med
en s.k. ”rekreationspeng” om maximalt 50 euro/år och anställd.
Avsikten med denna är att i första hand stärka sammanhållningen
inom de olika enheterna genom att man för denna peng gör något
gemensamt, som dock normalt bör innehålla moment med anknytning till arbetet, men som inte alltid måste göra det. Medel
budgeteras för detta av varje enhet.
Kommunens personal ordnar vidare årligen en personalfest för
kommunens samtliga anställda. Festen skall befrämja sammanhållningen, arbetsglädje och trivseln på arbetsplatserna. Festen
ordnas av personalen på en enhet i kommunen, denna enhet bestämmer vem som påföljande år står för ordnande av festen. De
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som ordnar festen får själva arrangera, planera och bestämma var
festen skall hållas, allt inom givna budgetramar.
Alla ordinarie anställda samt vikarier minst 3 månader inbjuds till
festen. Tjänstlediga som har vikarier har inte rätt att delta i festen.
Kommunfullmäktige avsätter årligen anslag för ordnande av
festen och anslag för enheternas julluncher, som ska hållas
inom ett rimligt värde.
Kommunen ger en julgåva till ett rimligt värde till kommunens
anställda.”
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KS § 246

POLICY/HANDLINGSPROGRAM MOT TRAKASSERIER

Inte minst av arbetarskyddsmässiga hänsyn bör kommunen ha en policy mot trakasserier. Ett utkast till sådan policy är bilagt.
./.

Kommundirektörens förslag:
Utkastet till ”Policy/handlingsprogram mot trakasserier” remitteras till
Socialnämnden, Byggnadstekniska nämnden och Skol- och Fritidsnämnden. Vidare handhar kommundirektören att den stäms av i ledningsgruppen och bland kanslipersonal.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 247

FRISKNÄRVARO OCH POLICY FÖR SJUKFRÅNVARO

Inte minst av arbetarskyddsmässiga hänsyn bör kommunen ha en policy för sjukfrånvaro. Ett utkast till sådan policy är bilagt.
./.

Kommundirektörens förslag:
Utkastet till policyn ”Frisknärvaro och policy för sjukfrånvaro” remitteras till Socialnämnden, Byggnadstekniska nämnden och Skol- och
Fritidsnämnden. Vidare handhar kommundirektören att den stäms av
i ledningsgruppen och bland kanslipersonal.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 248

SKYLT KOMMUNKANSLI

I bilaga nuvarande skylt vid infarten till kommunkansliet.
./.
Om en ny skylt skulle införskaffas har en plåtskylt med en laminerad
dekal enligt Cainby Ab bäst hållbarhet. Priset för en plåtskylt 1500 x
1000 mm är 270 € (+ moms).
./.
I bilaga utkast till två alternativ till ny skylt.
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen diskuterar frågan om ett ev. förnyande av skylten vid infarten till kommunkansliet.
BESLUT:
Styrelsen beslutade att en ny skylt enligt alt. 1 (den översta i bilagan)
inköps och sätts upp vid infarten. Frågan handhas av kommundirektören.
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Dnr: KANSLI 224/2016
KS § 249

POLICY FÖR VÅLD OCH HOT OM VÅLD

Kommunfullmäktige fastställde 14.6.2012/§ 89 ”Policy för våld och hot
om våld på socialkansliet/kommunkansliet”, se bilaga.
./.
Inte minst av arbetarskyddsmässiga skäl bör en uppdaterad policy
mot våld och hot om våld finnas för kommunens samtliga anställda.

Kommundirektörens förslag:
Den av kommunfullmäktige antagna ”Policy för våld och hot om våld
på socialkansliet/kommunkansliet”, 14.6.2012/§ 89, uppdateras och
utvidgas att omfatta samtliga kommunens arbetsplatser, i enlighet
med utkast i bilaga. Policyn remitteras till Socialnämnden, Byggnadstekniska nämnden och Skol- och Fritidsnämnden för utlåtande senast
30.9.2016. Policyn stäms också av i ledningsgruppen, inklusive bland
kanslipersonalen, av kommundirektören.

BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 225/2016
KS § 250

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY

Arbetsgivare med minst 30 anställda bör ha en jämställdhetsplan enligt gällande lagstiftning (Landskapslag (1989:27) om tillämpning i
landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män
och Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986)). För en
kommun av Eckerös storlek (935 invånare 31.12.2015), med ett antal
arbetsplatser och totalt ett femtiotal anställda, är det rimligt att åtminstone en tydlig jämställdhetspolicy finns. Utkast i bilaga.
./.
Kommundirektörens förslag:
Utkast till jämställdhetspolicy, se bilaga, remitteras till Socialnämnden, Byggnadstekniska nämnden och Skol- och Fritidsnämnden. Vidare stäms den av i ledningsgruppen och bland kanslipersonalen av
kommundirektören.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 251

ANHÅLLAN FRÅN FOLKHÄLSAN OM ATT FÅ NYTTJA EKERGÅRDEN HYRESFRITT

Folkhälsan i Eckerö har anhållit om att få nyttja Ekergården för aktiviteter hyresfritt, se bilaga. Datum eller specifika veckodagar är ännu
inte helt fastställda.
./.
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar föreslå inför fullmäktige att Folkhälsan i Eckerö,
enligt anhållan, hyresfritt får nyttja Ekergårdens samlingssal för aktiviteter.
BESLUT:
Styrelsen beslutade föreslå inför fullmäktige att Folkhälsan i Eckerö,
hyresfritt får nyttja Ekergårdens samlingssal för aktiviteter enligt sin
anhållan. Folkhälsan sköter nödvändig städning efter arrangemangen.
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KS § 252

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM JORDFÖRVÄRVSTILLSTÅND FÖR GÖRAN
FREDRIKSSON OCH THERESE MAGNUSSON

Styrelsen godkände 30.5.2016/§ 169 Göran Fredrikssons och Therese Magnussons köp av tomt 1 i kvarter 1 Rnr 5:41 i Kyrkoby, med
fastighetsbeteckningen är 43-403-5-41, med yta av 1 232 kvm och
köpesumma om 30 000 euro.
Landskapsregeringen har begärt utlåtande angående Göran Fredrikssons och Therese Magnussons ansökan om jordförvärvstillstånd,
se bilaga.
./.
Området ifråga är planerat. Det har inte andel i samfällda och gränsar
inte till vatten.
Kommundirektörens förslag:
Göran Fredriksson och Therese Magnusson uppfyller de kriterier som
anges i § 4 landskapsförordning (2003:70) om jordförvärvstillstånd.
Kommunstyrelsen förordade därför att Göran Fredriksson och Therese Magnusson beviljas tillstånd att förvärva och besitta fast egendom.

BESLUT:
Enligt förslag.
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§ 253 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRVSTILLSTÅND GÄLLANDE
ECKERÖ HEMBYGDSFÖRENING

Ålands landskapsregering har begärt kommunens utlåtande rörande
ansökan av Eckerö hembygdsförening rf att förvärva och besitta fastighet. Eckerö hembygdsförening rf har genom gåvobrev av Ture
Sandholm 13.3.2015 mottagit ett ca 1000 m2 stort outbrutet område
från fastigheten Söder-Labbas 43-406-6-19 i Eckerö.

Kommundirektörens förslag:
John Hilander anmälde jäv. Styrelsen beslutade att det inte förelåg
jäv.
Kommunstyrelsen förordade att tillstånd att förvärva och besitta fast
egendom beviljas Eckerö hembygdsförening rf i enlighet med § 6
landskapsförordning (2003:70) om jordförvärvstillstånd.
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KS § 254

ANMÄLNINGSÄRENDEN

-

Budgetuppföljning t.o.m. juli 2016, se bilaga.

-

Socialnämnden informerar enligt § 99/8.8.2016 styrelsen om
följande: Barnskyddskostnaderna har ökat signifikant år 2016.
Budget för år 2016 inom barnskyddet är 143 369 euro. Sammanlagt kommer budget överskridas mellan 4,5-7,4 % utgående från omkostnaderna som är aktuella i augusti 2016.
Budget kan överskridas ytterligare beroende på om behovet
av barnskyddsåtgärder ökar. Utöver detta inverkar även Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen (312/1992), Åfs 2015 nr 18 på att barnskyddets omkostnader ökar.

-

Socialnämnden informerades 8.8.2016 § 98 om ny lagstiftning
på området och de kostnader som detta medför, enligt följande:

”Familjevårdarlagen FFS (312/1992) ersattes den 20.3.2015 med familjevårdarlag FFS (263/2015) i riket. I och med detta har Åland gjort
en ny tillämpning vad beträffar Familjevårdarlagen FFS (312/1992)
vid namn Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen (312/1992), Åfs 2015 nr 18. Ålands tillämpning av familjevårdlagen innebär förändringar vad beträffar kommunens samarbete med fosterhem. De största förändringarna inom familjehemsverksamheten är följande:
· Omkostnaderna för arvoden och kostnadsersättningar för familjehemmen kommer att öka med 429,64€ per månad för Eckerö kommun. Denna summa kan ytterligare öka ifall behovet av fosterhem utökas.
· Avtal om kontaktperson har verkställts. Kontaktpersonens uppgift är
att vara ett alternativt stöd till fosterhemmen utöver socialarbetare.
Kontaktpersonen erhåller arvode efter redovisade möten och telefonsamtal. Kostnaden för uppdraget går inte att förutspå.
· Kontrakten med familjehemmen skall klargöra hur avlastning tillgodoses och ett skäligt arvode för avlastningsfamiljen säkerställs. Avlastning i samband med fosterhem kostar i medeltal cirka 424€ per
månad för Eckerö kommun.
· Kommunen ansvar för att en ändamålsenlig utbildning och handledning tillgodoses familjehemmen. Kostnader för familjehemsutbildning i
riket uppgår till cirka 3200€. För tillfället är ett barn placerat av Eckerö
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kommun i riket. Fosterhemmet som barnet är placerat hos kommer
gå fosterhemsutbildningen under hösten 2016.
Rädda barnen i Mariehamn ansvar år 2016 för fosterhemsutbildningen på Åland. Utbildning fortskrider i början av 2017 om nytt kontrakt
antecknas med samtliga Åländska kommuner. En familj på fasta
Åland som Eckerö kommun ansvarar för är i behov av utbildningen.
Kostnaden för utbildning på Åland är än oviss.”
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KS § 255

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST (KST)

Jan-Anders Öström begärde att frågan om Kommunernas socialtjänst
(KST) skulle tas upp som ett ärende. Styrelsen beslutade att lägga till
ärendet till föredragningslistan.
BESLUT:
Frågan om KST diskuterades av styrelsen.
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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: 226-228, 230-237, 240, 244, 246, 247, 249-251, 254, 255
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 229, 238, 239, 241-243, 245, 248, 252, 253

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: 229, 238, 239, 241-243, 245, 248, 252, 253
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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