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KS § 276

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.
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KS § 277

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Kommundirektörens förslag:
Föregående mötesprotokoll konstateras justerat och utlagt i den tid
som anges i protokollet.
Till protokolljusterare väljs Jan-Anders Öström och Susann Fagerström.
Protokolljusteringen görs i enlighet med KS § 101/22.3.2016 med
elektroniska medel och ska vara genomförd senast vid en viss tidpunkt, som beslutas vid sammanträdet.

BESLUT:
Föregående mötesprotokoll konstaterades justerat och utlagt i den tid
som anges i protokollet.
Till protokolljusterare valdes Jan-Anders Öström och Susann Fagerström.
Protokolljusteringen görs i enlighet med KS § 101/22.3.2016 med
elektroniska medel och ska vara genomförd senast kl. 20.00
28.9.2016.
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KS § 278

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
En punkt lades till
ker/byggnadsinspektör”.

föredragningslistan:

”Tjänsten

tekni-

Med den ändringen godkändes föredragningslistan.

Protokolljusterarnas signatur
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Dnr: KANSLI 160/2016
KS § 279

TJÄNSTEMOBILER

§ 205//28.6.2016
Styrelsen beslutade 1.2.2011/§ 43 att utgångspunkten när en tjänstemobil ges till en kommunanställd är att den anställde i begränsad
utsträckning får använda mobilen för privata telefonsamtal inom landskapet och att den anställde förmånsbeskattas för detta med 20 euro
per månad.
Skatteförvaltningen anger i sin vägledning om beskattningsbara förmåner följande: ”En telefon, som anskaffats enbart för arbetsuppgifter, är inte någon beskattningsbar förmån.” Kommundirektören har
även muntligen konsulterat skatteförvaltningen samt expertis på området.

Kommundirektörens förslag:
Eckerö kommun följer skatteförvaltningens vägledning i frågan: Två
alternativ ges den anställde som innehar tjänstemobil:
-

Den används enbart för arbetsuppgifter och den anställde förmånsbeskattas inte.
Den anställde ifråga får i begränsad utsträckning använda den för
privata telefonsamtal inom landskapet och förmånsbeskattas för
mobilen med 20 euro per månad.

Alla som f.n. innehar tjänstemobil i Eckerö kommun föreläggs möjligheten att välja något av de två alternativen.
BESLUT:
Styrelsen beslutade att Eckerö kommun följer skatteförvaltningens
vägledning i frågan: Om en tjänstemobil används enbart för arbetsuppgifter förmånsbeskattas den anställde inte.
Vad gäller alternativet att den anställde ifråga får nyttja telefonen för
privata syften och förmånsbeskattas för mobilen med 20 euro per
månad, återremitteras den frågan för vidare utredning till kommundirektören.
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Protokollet framlagt till
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KS § 279/27.9.2016

Skatteförvaltningens rekommenderade förmånsbeskattning är 20
euro per månad.
Kommundirektörens förslag:
Den anställde ifråga får i begränsad utsträckning använda tjänstemobilen för privata telefonsamtal inom landskapet och förmånsbeskattas för mobilen med 20 euro per månad.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 195/2016
KS § 280

PERSONALPOLICY

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.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
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Styrelsen önskar få utlåtanden från nämnderna senast 30.9.2016.

KS § 280/27.92016
Förslaget daterat 6.6.2016 i bilaga.
./.
Byggnadstekniska
nämnden
103/23.8.2016 enligt följande:
”Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 103

behandlade

policyn

§

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.”

Socialnämnden 05.09.2016 § 117
”Arbetsklimat och uppförandekod
Uppförandekoden bygger på värdegrund och är ett mer konkret uttryck för hur vi förväntas agera i enlighet med den. Eckerö kommun
ska vara en bra arbetsplats för alla anställda som bygger på ömsesidig respekt, förtroende och medmänsklighet. Kommunen ska verka
för ett gott arbetsklimat där medarbetarna mår bra fysiskt, psykiskt
och socialt. Arbetsgivaren och arbetstagaren ska visa varandra respekt, lojalitet och förtroende. Arbetstagaren ska ta tillvara och främja
arbetsgivarens/kommunens intresse.
Kommunens anställdas uppträdande ska präglas av tolerans. Ingen
form av kränkande eller nedsättande beteende accepteras. Vi accepterar inte någon form av diskriminering på grund av exempelvis etniskt ursprung, nationalitet, språk, religion, sexuell läggning, kön, ålProtokolljusterarnas signatur
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der eller funktionshinder. Detta i enlighet med Finlands grundlag. Inte
heller mobbning eller illojalt beteende mot kollegor eller kommunen
accepteras på arbetstid.
Eckerö kommun vidtar åtgärdet mot medarbetare som uttrycker åsikter som strider mot dessa principer.
Kritik från kommuninvånare ska alltid betraktas som värdefull information, som kan ligga till grund för framtida utveckling och förändring
av vår verksamhet och vårt agerande. Anställda ska alltid ta emot
klagomål med ett positivt bemötande och tydligt visa att vi lyssnar på,
och tar till oss kritiken.
Som anställd i Eckerö kommun får du inte i någon situation agera på
ett sätt som gör att lojaliteten gentemot Eckerö kommun eller några
av våra sammarbetspartners kan ifrågasättas.
Rutiner för situationer som står i konflikt med uppförandekoden.
Medarbetare är ansvarig för att uppmärksamma närmaste chef på
alla situationer som kan antas stå i konflikt med uppförandekoden eller tillämpad lagstiftning. All information som kan komma att lämnas
ska så långt som möjligt hanteras konfidentiellt. Medarbetaren ska i
första hand vända sig till sin chef som utreder situationen och vidtar
lämplig åtgärd tillsammans med anställande myndighets presidier och
kommundirektör.”
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Socialnämnden förordar inför styrelsen- och fullmäktige att ovanstående text infogas till Eckerö kommuns personalpolicy.
BESLUT
Enligt förslag.

SKFN 44 §/20.9.2016
SKFN 20.9.2016
Bilaga: 4a/5/2016
Bilaga: 4b/5/2016

KS § 201/28.6.2016
Personalpolicy Eckerö kommun

Kommunstyrelsen i Eckerö har vid sitt möte den 28.6.2016 behandlat förslag till ny personalpolicy och beslutat att begära in skoloch fritidsnämndens synpunkter. Kommunstyrelsen behandlade frågan om ny personalpolicy redan 2014. Sedan dess har kommunens
Protokolljusterarnas signatur
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ledningsgrupp haft möjlighet att inkomma med såväl muntliga som
skriftliga kommentarer.
Förslag:
Skol- och fritidsnämnden diskuterar personalpolicyn och ger förslag
på ev. förändringar till kommunstyrelsen.
Beslut:
Skol- och fritidsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att under
punkt:
3.2 Ersättning för mertid- och övertidsarbete önskas en specificering över vilka gränser som skall gälla angående hur mycket övertid
respektive minustimmar som den anställde får ha.
4.6 Semester, tjänstledighet och arbetsfrånvaro bör det förtydligas
att Rättighet att omvandla semesterpenning till ledighet beviljas endast om vikarie inte behöver anställas.
5.2 Arbetsplatshälsovård och sjukvård bör ordet läkarkontroll bytas mot hälsokontroll.
KS § 280/27.9.2016
I bilagda text har ledningsgruppens och nämndernas synpunkter beaktats.
./.
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att bilagda text, där ledningsgruppens och nämndernas synpunkter beaktats, fastställs såsom Eckerö
kommuns personalpolicy.
BESLUT:
Ärendet återremitterades.
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HYRA SAMLINGSLOKALEN PÅ EKERGÅRDEN 2017

Kommunstyrelse 13.10.2015 § 280

Socialnämnden 06.10.2015 § 137
Hyrorna för samlingslokalen i Ekergården. Hyran för Ekergården har
under år 2015 varit följande:
Ekergården 80 €
Hyran för ideella föreningar 40 €
Förslag
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att förorda inför
kommunstyrelse och -fullmäktige att det inte finns några förändringar
att göra när det gäller hyrorna för samlingslokalen i Ekergården. Hyrorna hållas oförändrade.
Beslut
Enligt förslag.

KS § 280/13.10.2015
Tf. kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att hyrorna för samlingslokalen i Ekergården hålls oförändrade.
BESLUT:
Enligt förslag.

KF § 84/22.10.2015
BESLUT:
Enligt förslag.

KS § 337/1.12.2015
Efter kontakt med skatteförvaltningen kommer hyran för samlingslokalen att momsbeläggas av kommunen.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
12

Sammanträdesdatum
27.09.2016

Tf. kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att hyrorna för samlingslokalen i Ekergården 2016 är:
Ekergården 64,52 euro exkl. moms
Hyran för ideella föreningar 32,26 euro exkl. moms

BESLUT:
Enligt förslag.

KS § 100/10.12.2015
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutade att hyrorna för samlingslokalen i
Ekergården 2016 är:
Ekergården 64,52 euro exkl. moms
Hyran för ideella föreningar 32,26 euro exkl. moms

KS § 281/27.9.2016
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att hyrorna för samlingslokalen i Ekergården 2017 är:
Ekergården 64,52 euro exkl. moms
Hyran för ideella föreningar 32,26 euro exkl. moms
BESLUT:
Susann Fagerström föreslog att hyrorna skulle indexjusteras. Förslaget vann inte understöd och förföll därmed.
Styrelsen beslutade föreslå inför kommunfullmäktige att hyrorna
för samlingslokalen i Ekergården 2017 är:
Ekergården 64,52 euro exkl. moms
Hyran för ideella föreningar 32,26 euro exkl. moms.
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HYRESTAXOR I ECKERÖ SKOLA

Kommunstyrelse 13.10.2015 § 286

SKN 12.10.2015
Bilaga: 1/8/2015 Förslag till hyresavgifter fr.o.m. 1.1.2016
Hyresavgifterna föreslås justeras med ca 1,5 % fr.o.m. 1.1.2016
Förslag:
Skolnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att hyresavgifterna vid
Eckerö skola justeras i enlighet med bilaga fr.o.m. den 1.1.2016
BESLUT:
Skolnämnden omfattade förslaget.
KS § 286/13.10.2015
Skolnämnden har den 12.10.2015 beslutat föreslå hyresavgifter enligt
bilaga § 286.
./.
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att hyresavgifterna vid Eckerö skola fastställs enligt bilaga § 286.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att hyresavgifterna vid Eckerö skola fastställs enligt följande (avgifterna inklusive moms):
Avgift
Avgift
Prisju- Prisjufr.o.m
fr.o.m stering i stering i
1.1.2016 1.1.2015
%
euro

Utrymme

Klassrum/kväll

12,00

11,80

1,69 %

0,20

Gymnastiksal/kväll omklädningsrum och dusch /
Kväll

24,50

24,00

2,08 %

0,50

Gymnastiksal, omklädningsrum och dusch per timme

10,00

9,80

2,04 %

0,20

Dusch-och omklädningsrum/kväll

8,00

7,85

1,91 %

0,15
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Gymnastiksal terminsavgift

121,00

119,00

1,68 %

2,00

Datasal/ kväll

38,50

38,00

1,32 %

0,50

Textilslöjdsal / kväll

38,50

38,00

1,32 %

0,50

Kök, matsal och hall/ kväll

38,50

38,00

1,32 %

0,50

Logi/person/natt

10,00

9,80

2,04 %

0,20

Uthyrningsregler
Skolnämnden får i undantagsfall avvika från taxorna vid större evenemang eller för sådana tillställningar som är speciellt viktiga för
kommunen eller landskapet Åland. (Kommunfullmäktige 29.10.2009,
§ 96)
Föreningar och organisationer med hemort i Eckerö kommun kan få
hyra skolan för övernattning. Kostnaden för logi uppgår till 10 euro
per person och natt. För övriga utomstående föreningar och organisationer har skolnämnden en mycket restriktiv hållning vad gäller att
hyra ut sko-lan för övernattning. Endast i sådana fall där skolan har
haft kontakt med andra skolor och elever är det möjligt att vid kontakter och utbyten upplåta skolan för övernattning. I dylika fall erläggs
ingen avgift. Uthyrning innefattande logi avgörs av skolnämnden. Övriga uthyrningar avgörs av skolföreståndaren.
Hyresgästen ansvarar för eventuell skadegörelse och att lokalerna
lämnas i ursprungligt skick.
KF § 86/22.10.2015

BESLUT:
Enligt förslag.
SKFN § 42/20.9.2016

HYRESTAXOR I ECKERÖ SKOLA

Bilaga: 1/5/2016 Förslag till hyresavgifter fr.o.m. 1.1.2017
Hyresavgifterna föreslås justeras med ca 1 % fr.o.m. 1.1.2017
Förslag:
Protokolljusterarnas signatur
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Skolnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att hyresavgifterna vid
Eckerö skola justeras i enlighet med bilaga fr.o.m. den 1.1.2017.
Beslut:
Enligt förslag.
KS § 282/27.9.2016
Se bilaga för SKFN:s förslag i § 42/20.9.2016.
./.
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen förslår inför fullmäktige att hyresavgifterna vid Eckerö
skola justeras i enlighet med bilaga fr.o.m. 1.1.2017..

BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 283

ANNONSPRISER, KOMMUNINFO 2017

Kommunstyrelse 13.10.2015 § 261
År 2014 var intäkterna för annonsering i kommuninfo 1616 euro inklusive moms.
Intäkterna från kommuninfo är endast marginella och påverkar inte
kommunens totala intäkter. Kommuninfo är en viktig informationskanal för kommuninvånare.
Annonspriserna höjdes 2014 enligt följande:
Helsida (56,45 € till 58,87 € exklusive moms)
Halvsida (37,90 € till 38,71€ exklusive moms)
Kvartssida (19,35 € till 20,16 € exklusive moms)
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att annonspriserna
hålls oförändrade 2016 enligt följande:
Helsida 58,87 € exklusive moms
Halvsida 38,71 € exklusive moms
Kvartssida 20,16 € exklusive moms
BESLUT:
Jan-Anders Öström understöder tf. kommundirektörens förslag.
Sanna Söderlund föreslår en höjning om 2 % på annonspriserna.
Förslaget vinner inget understöd och förfaller därmed.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att annonspriserna hålls oförändrade 2016 enligt följande:
Helsida 58,87 € exklusive moms
Halvsida 38,71 € exklusive moms
Kvartssida 20,16 € exklusive moms

KF § 66/22.10.2015
BESLUT:
Enligt förslag.

KS § 282/27.9.2016
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
17

Sammanträdesdatum
27.09.2016

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att annonspriserna hålls oförändrade 2017 enligt följande:
Helsida 58,87 € exklusive moms
Halvsida 38,71 € exklusive moms
Kvartssida 20,16 € exklusive moms

BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 284

MARKNADSPLATSEN

NKN § 33/5.9.2016
Upptogs som extra ärende marknadsplatsen skötsel, eventuellt
flytt eller om några andra aktiviteter hållas på platsen.
BESLUT:
Efter en livlig diskussion där det bl.a framkom förslag om att flytta
marknaden ner till Käringsund och använda nuvarande marknadsplats till lekpark och utegym enades nämnden om följande:
-efterhöra med Kommunstyrelsen om möjlighet till ändring av användningssyfte av marknadstomten till lekpark/utegym
-diskutera med Folkhälsan på Eckerö om samarbete med lekpark/utegym
-diskutera med Storby byalag om flytt av marknadsplatsen till Käringsundsområde.
-kontrollera skicket av bodarna på marknadsplatsen för att se om
det går att återanvända eller om de måste rivas.
KS § 284/27.9.2016

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen diskuterar frågan.
BESLUT:
Styrelsen såg positivt på att initiativ tas rörande aktiviteter på området, främst i form av en marknadsplats, och beslutade återremittera ärendet. Kontakter bör tas med förenings- och näringslivet
samt privata aktörer.
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Dnr: KANSLI 127/2016
KS § 285

FÖRFRÅGAN OM PARTNERSKAP

KS § 182/14.6.2016

Ålands Triathlon Club har inkommit med en förfrågan om ett partnerskapsavtal, se bilaga.
./.
Ålands Triathlon Club tillfrågar i den inkomna skrivelsen Eckerö
kommun om huruvida kommunen kunde tänka sig att främja utvecklingen av de evenemang som äger rum i Eckerö av de evenemang
som Ålands Triathlon Club är engagerad i. Enligt listan i skrivelsen rör
det sig då om följande:
- Trollingträff Åland, juni 2016 (har ägt rum), Käringsund
- Käringsundsloppet, juni-juli, Käringsund
- Semesterloppet, juli, Käringsund
- Käringsund Triathlon, augusti, Käringsund
- Åland SwimRun, september, Geta-Eckerö
Åland Triathlon Club önskar att kommunen främjar evenemangen
med ett marknadssamarbete till ett värde om ca 1 000 euro per evenemang, i enlighet med vad som förefaller vara kutym enligt styrelsemedlemmar i finska triathlonförbundet.
Ett utkast till avtal mellan Åland Triathlon Club/ÅTRI och Eckerö
kommun är bilagt skrivelsen. I avtalet sägs bl.a. att en årsavgift om
1 000 euro erläggs i april varje år till ÅTRI. Eckerö kommun skulle
bl.a. erhålla exponering i olika sammanhang.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen diskuterar frågan.
BESLUT:
Styrelsen remitterar ärendet till Närings- och Kulturnämnden.

NKN § 29/5.9.2016
Protokolljusterarnas signatur
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BESLUT:
Närings- och Kulturnämnden beslöt enhälligt föreslå att inte ingå
partnerskap med Ålands Triathlon club/Ålands event ab då nämnden inte har anslag i budgeten för dylika satsningar.
Nämnden har för avsikt att stöda lokala ideella föreningar och inte
stöda kommersiella satsningar.

KS § 285/27.9.2016
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar att kommunen inte ingår partnerskap med
Ålands Triathlon club/Ålands event ab.
BESLUT:
Styrelsen beslutade att kommunen inte ingår partnerskap med
Ålands Triathlon club/Ålands event ab.
Kommunens inriktning är att stödja lokala ideella föreningar.
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KS § 286

VÄGNAMN

NKN § 30/5.9.2016
En anhållan från Pernilla och Jan Blomqvist om att få namnge
deras privata väg på Mellanön i Storby har inkommit.
Vägen, som helt är privat och går helt över egen mark, föreslås få
namnet Storfjärdsvägen.

BESLUT:
Nämnden beslöt enhälligt godkänna ansökan och föreslår för
Kommunstyrelsen att vägnamnet fastställs till Storfjärdsvägen.

KS § 286/27.9.2016
./.

Karta biläggs.
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar att vägen ifråga får namnet Storfjärdsvägen.

BESLUT:
Styrelsen återremitterade frågan till Närings- och Kulturnämnden
för vidare utredning, eftersom vägen förefaller utgöra tillfart till
endast en fastighet. Om vägen servar fler fastigheter kan den få
ett namn. Om så inte är fallet kan den erhålla ett nummer i enlighet med platsen på vägsträckningen.
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Dnr: KANSLI 250/2016
KS § 287

ECKERÖ KOMMUNS BEREDSKAPSPLAN FÖR NORMALA OCH
UNDANTAGSFÖRHÅLLANDEN

RÅL § 25/22.5.2014
Eckerö kommuns beredskapsplan för normala och undantagsförhållanden har reviderats.
./.
Bilaga A-RN § 25, beredskapsplan, Eckerö kommun
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden godkänner och förordar inför
kommunstyrelsen beredskapsplanen för normala och undantagsförhållanden i Eckerö kommun enligt bilaga A-RN § 25.
Beslut:
Enligt förslag.
KS § 287/27.9.2016
Eckerö kommuns beredskapsplan för normala och undantagsförhållanden bereddes av nämnden för Räddningsområde Ålands landskommuner (den gemensamma räddningsnämnden) 22.5.2016. Planen bör beredas av styrelsen och fastställas av fullmäktige.
Enligt överenskommelse med räddningschef Lennart Johansson är
det lämpligt att uppdatera siffrorna rörande invånare, s. 10 och 13,
och fordonsbestånd, s. 10. En uppdatering har gjorts i bilaga.
./.
Ev. kommer en lokal kommunal övning att genomföras småningom i
kommunen i syfte att gå igenom vilka åtgärder som krävs, och vilka
behov som finns, vid en större olycka av något slag.
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att Eckerö kommuns beredskapsplan för normala och undantagsförhållanden fastställs i enlighet med
bilaga.
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BESLUT:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att Eckerö kommuns beredskapsplan för normala och undantagsförhållanden fastställs i enlighet med
bilaga.
Målsättningen är att uppdatera planen när nya aktuella befolkningssiffror föreligger.
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KS § 288

KOMMUNALA ARVODEN 2017

KS § 328 /16.11.2015
Kommunfullmäktige fastställer kommunala arvoden. Kommunfullmäktige
22.10.2015 fastställde enligt § 64 mötesarvodena oförändrade för 2016. Det
kan det dock vara skäligt att se över och ändra mötesarvoderingen på två punkter:
1) Arvode för protokolljustering bör utgår oberoende av när justeringen äger
rum. Första stycket under ”Arvode för protokolljustering” ändras därför till
följande lydelse:
”Arvodet för justering av protokoll uppgår till 30€ för förtroendevalda och
tjänstemän oberoende av när justeringen äger rum.”
2) Det är skäligt att övriga tjänstemän får samman ersättning som föredragande/sekreterare och förtroendevalda för mötesnärvaro. Under rubriken
”Sammanträdesarvoden” höjs därför sammanträdesarvodet för ”Övriga
tjänstemän” från 35,00 € till 50,00 €, så att ersättningen läggs på liknande
nivå som övriga mötesdeltagare.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att;
1) första stycket under ”Arvode för protokolljustering” ändras till följande lydelse:
”Arvodet för justering av protokoll uppgår till 30€ för förtroendevalda och tjänstemän oberoende av när justeringen äger rum.”
2) sammanträdesarvodet under rubriken ”Sammanträdesarvoden” höjs för ”övriga tjänstemän” från 35,00 € till 50,00 €.

Eckerö kommuns arvodesstadga lyder med dessa ändringar som följer:
Årsarvoden för ordförande 2016
Kommunfullmäktige 900 €
Kommunstyrelsen 2100 €
Miljö- och byggnadsnämnden 500 €
Socialnämnden 800 €
Skol- och fritidsnämnden 500 €
Protokolljusterarnas signatur
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Tekniska nämnden 650 €
Näringsnämnden 300 €

Vice-ordförandena i ovannämnda organ erhåller ett årsarvode som är en tredjedel av ordförandenas arvoden.
Sammanträdesarvoden

Ledamöter i kommunfullmäktige, Centralvalnämnd, kommunala nämnder, kommittéer och arbetsgrupper 40,00 €
Ledamöter i kommunstyrelsen 50,00 €
Kommundirektör (vid tjänstgöring i kommunstyrelse) 50,00 €
Övriga tjänstemän 50,00 €
Föredragande och/eller sekreterare +20,00€
Ordförande i kommunalfullmäktige och kommunstyrelse samt Valnämnd
Grund + 50%
Ordförandena i Socialnämnden, Tekniska nämnden, Närings- och kulturnämnden, Skolnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden samt 45,00 €
Andra uppdrag och förrättningar
Sammanträdesarvode för möte eller uppdrag som inte ersätts på annat
sätt 30,00 €
Arvodet inkluderar restid (dock ersätts minst två timmar 60,00 € vid varje
uppdrag oavsett förrättningens längd samt 30,00 € för varje därpå följande timma)
Centralvalnämnden
För deltagande i valförrättning på valdag erhåller Valnämndens ledamöter ett dagsarvode som uppgår till 200€. Valnämndens ordförande erhåller ett dagsarvode på 250€ och sekreteraren ett dagsarvode på 225 €
om sekreteraren är ledamot i Valnämnden.
Protokolljusterarnas signatur
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Externt tillkallad sekreterare arvoderas med 200€ per valförrättning. Dagersättning utgår i förhållande till faktiskt deltagande vid valförrättningen,
varvid tio timmar anses utgöra maximalt uttagen arbetstid och en halv
dags förrättning således uppgår till fem timmar.
Engångstillägg vid sammanträden över två timmar
Vidare erhåller ledamöterna i kommunfullmäktige, samtliga nämnder,
kommittéer, arbetsgrupper och kommunstyrelsen ett engångstillägg på
50% om mötestiden överstiger två timmar. Föredragande tjänstemän eller annan tjänsteman som anmodats att medverka vid sammaträdet, erhåller ett tillägg på 50% på sitt grundarvode för varje påbörjad timme
som sammanträdet överstiger två timmar enligt förtydligande beslut i
kommunfullmäktige Kfg §9 den 10.01.2008.
Arvode för protokolljustering
Arvodet för justering av protokoll uppgår till 30€ för förtroendevalda och
tjänstemän oberoende av när den äger rum.
Vid justering av kommunfullmäktiges budgetprotokoll utgår dubbelt arvode.
Vald justerare som utan giltig orsak och avisering uteblir från förhandsbestämt justeringssammanträde varvid justering måste ske vid ett senare
tillfälle, förlorar sitt justeringsarvode för det därav föranledda extra justeringstillfället.
Övriga arvoden och ersättningar
Revisorernas arvoden utgår enligt räkning
Särskilda uppdrag såsom konsultuppdrag utförda av enskilda ledamöter
ersätts enligt överenskommelse på förhand.
Telefonersättning
Telefonersättning till förtroendevalda erläggs efter särskild prövning i
kommunstyrelsen.
Ägovägsnämnden
Protokolljusterarnas signatur
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Ägovägsnämndens förrättningsarvode skall utgå enligt specificerad räkning med en timersättning om 15,00€ per timme, dock minst 30,00 €.
Reseersättning
Reseersättning erhålls enligt skattestyrelsens beslut och enligt gällande
kollektivavtal.
Förlorad arbetsinkomst
Samtliga ovan nämnda sammanträdesarvoden inkluderar ersättning för
förlorad arbetsinkomst.

BESLUT:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att;
3) första stycket under ”Arvode för protokolljustering” ändras till följande lydelse:
”Arvodet för justering av protokoll uppgår till 20€ för förtroendevalda och tjänstemän oberoende av när justeringen äger rum.”
4) sammanträdesarvodet under rubriken ”Sammanträdesarvoden” höjs för ”övriga tjänstemän” från 35,00 € till 50,00 €.
Därmed lyder arvodesstadgan som följer:
Årsarvoden för ordförande 2016
Kommunfullmäktige 900 €
Kommunstyrelsen 2100 €
Miljö- och byggnadsnämnden 500 €
Socialnämnden 800 €
Skol- och fritidsnämnden 500 €
Tekniska nämnden 650 €
Näringsnämnden 300 €
Därutöver föreslår styrelsen att vice-ordförandena i ovannämnda organ skulle
erhålla ett årsarvode som är en tredjedel av ordförandenas arvoden.
Vad gäller sammanträdesarvoden föreslår styrelsen inför fullmäktige att de
fastställs oförändrade för 2016 enligt följande:
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Sammanträdesarvoden

Ledamöter i kommunfullmäktige, Centralvalnämnd, kommunala nämnder, kommittéer och arbetsgrupper 40,00 €
Ledamöter i kommunstyrelsen 50,00 €
Kommundirektör (vid tjänstgöring i kommunstyrelse) 50,00 €
Övriga tjänstemän 50,00 €
Föredragande och/eller sekreterare +20,00€
Ordförande i kommunalfullmäktige och kommunstyrelse samt Valnämnd
Grund + 50%
Ordförandena i Socialnämnden, Tekniska nämnden, Närings- och kulturnämnden, Skolnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden samt 45,00 €
Andra uppdrag och förrättningar
Sammanträdesarvode för möte eller uppdrag som inte ersätts på annat
sätt 30,00 €
Arvodet inkluderar restid (dock ersätts minst två timmar 60,00 € vid varje
uppdrag oavsett förrättningens längd samt 30,00 € för varje därpå följande timma)
Centralvalnämnden
För deltagande i valförrättning på valdag erhåller Valnämndens ledamöter ett dagsarvode som uppgår till 200€. Valnämndens ordförande erhåller ett dagsarvode på 250€ och sekreteraren ett dagsarvode på 225 €
om sekreteraren är ledamot i Valnämnden.
Externt tillkallad sekreterare arvoderas med 200€ per valförrättning. Dagersättning utgår i förhållande till faktiskt deltagande vid valförrättningen,
varvid tio timmar anses utgöra maximalt uttagen arbetstid och en halv
dags förrättning således uppgår till fem timmar.
Engångstillägg vid sammanträden över två timmar
Protokolljusterarnas signatur
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Vidare erhåller ledamöterna i kommunfullmäktige, samtliga nämnder,
kommittéer, arbetsgrupper och kommunstyrelsen ett engångstillägg på
50% om mötestiden överstiger två timmar. Föredragande tjänstemän eller annan tjänsteman som anmodats att medverka vid sammaträdet, erhåller ett tillägg på 50% på sitt grundarvode för varje påbörjad timme
som sammanträdet överstiger två timmar enligt förtydligande beslut i
kommunfullmäktige Kfg §9 den 10.01.2008.
Arvode för protokolljustering
Arvodet för justering av protokoll uppgår till 20 € för förtroendevalda och
tjänstemän oberoende av när den äger rum.
Vid justering av kommunfullmäktiges budgetprotokoll utgår dubbelt arvode.
Vald justerare som utan giltig orsak och avisering uteblir från förhandsbestämt justeringssammanträde varvid justering måste ske vid ett senare
tillfälle, förlorar sitt justeringsarvode för det därav föranledda extra justeringstillfället.
Övriga arvoden och ersättningar
Revisorernas arvoden utgår enligt räkning
Särskilda uppdrag såsom konsultuppdrag utförda av enskilda ledamöter
ersätts enligt överenskommelse på förhand.
Telefonersättning
Telefonersättning till förtroendevalda erläggs efter särskild prövning i
kommunstyrelsen.
Ägovägsnämnden
Ägovägsnämndens förrättningsarvode skall utgå enligt specificerad räkning med en timersättning om 15,00€ per timme, dock minst 30,00 €.
Reseersättning
Reseersättning erhålls enligt skattestyrelsens beslut och enligt gällande
kollektivavtal.
Protokolljusterarnas signatur
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Förlorad arbetsinkomst
Samtliga ovan nämnda sammanträdesarvoden inkluderar ersättning för
förlorad arbetsinkomst.
KF § 104/10.12.2015
BESLUT:
Kerstin Wikgren föreslog att vice-ordförandena erhåller ett årsarvode
som är hälften av ordförandenas årsarvode. Janne Fagerström understödde förslaget.
Tage Mattsson understödde styrelsens förslag.
Marcus Eriksson föreslog återremiss till Kommunstyrelsen av frågan
om arvodena. Kari Kärki understödde förslaget.
Frågan om återremiss togs upp till avgörande. För ett beslut om återremiss krävs att ett sådant understöds av minst hälften av de närvarande ledamöterna. Vid handuppräckning stödde sex ledamöter återremiss.
Därmed beslutade Kommunfullmäktige att återremittera frågan om
arvodena till Kommunstyrelsen.

KS § 270/13.9.2016
Kommunfullmäktige fastställde § 65/22.10.2015 arvodesstadgan
för 2016, se bilaga.
Arvodesfrågan togs sedan upp av styrelsen igen rörande två
punkter: mötesarvodet till tjänstemän och arvodet för protokolljustering. Kommunfullmäktige beslutade dock enligt KF §
104/10.12.2015 att återremittera frågan utan att besluta om några
ändringar i stadgan.
Underlag i form av en jämförelse mellan några kommuner rörande
vissa arvoden återfinns i bilaga.
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Kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att arvodena 2016
kvarstår såsom fastställda i enlighet med fullmäktiges beslut §
65/22.10.2015.
BESLUT:
Styrelsen föreslog inför kommunfullmäktige att arvodena 2016
kvarstår såsom fastställda i enlighet med fullmäktiges beslut §
65/22.10.2015 med nedanstående ändringar, som återges i bilaga:
Stycket om ägovägsnämnd stryks eftersom den nämnden inte existerar på kommunal nivå längre.
Därtill beslutade styrelsen att årsarvodet för Byggnads- och Miljönämnden och Tekniska nämnden inte utgår eftersom de nämnderna upphörde sista februari 2016.
Årsarvode för Byggnadstekniska nämndens ordförande utgör 800
euro för 2016.
Janne Fagerström föreslog att årsarvodet för ordförandena sänks
till hälften. Förslaget vann inte understöd och förföll därmed.
John Hilander föreslog att vice-ordförandena erhåller ett årsarvode som är hälften av ordförandenas arvoden. Janne Fagerström understödde förslaget. Därmed beslutade styrelsen enhälligt föreslå inför fullmäktige att vice-ordförandena erhåller ett årsarvode som är hälften av ordförandenas arvoden.

KF § 117/22.9.2016
BESLUT:
Brage Eklund föreslog att vice-ordförandena för år 2016 erhåller
ett årsarvode som är en tredjedel av ordförandenas arvoden.
Kalle Björnhuvud och Tage Mattsson understödde förslaget.
Kerstin Wikgren understödde styrelsens förslag.
Därmed förelåg två förslag. Styrelsens förslag, understött av Kerstin Wikgren, utgjorde röstningsproposition ja. Brage Eklunds förslag, understött av Kalle Björnhuvud och Tage Mattsson, utgjorde
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röstningsproposition nej. Tre ledamöter röstade ja och sex nej (tre
ledamöter lade ner sin röst), se röstningsprotokoll i bilaga.
Därmed beslutade fullmäktige att vice-ordförandena för år 2016
erhåller ett årsarvode som är en tredjedel av ordförandenas arvoden.
Därutöver beslutade fullmäktige följande rörande arvodena och
arvodesstadgan för 2016:
-

Stycket om ägovägsnämnd stryks eftersom den nämnden inte existerar på kommunal nivå längre.

-

Årsarvodet för Byggnads- och Miljönämnden och Tekniska nämnden utgår inte eftersom de nämnderna upphörde sista februari
2016.

-

Årsarvode för Byggnadstekniska nämndens ordförande utgör 800
euro för 2016.
Slutligen beslutade fullmäktige att ge styrelsen i uppdrag att bereda en formulering om sjukdomsfrånvaro för infogande i arvodesstadgan 2017.

KS § 288/27.9.2016
Fullmäktige fastställde i § 117/22.9.2016 arvodena för 2016. Vidare fick styrelsen i uppdrag att bereda en formulering om sjukdomsfrånvaro för infogande i arvodesstadgan 2017.
I bilagda förslag till arvodesstadga för 2017 har en formulering om
sjukfrånvaro infogats, se bilaga.
./.
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att följande ändring görs rörande årsarvodena för 2017: ordföranden för Byggnadstekniska
nämnden erhåller 1000 euro för 2017.
Vidare förslår styrelsen, enligt uppdrag av KF § 117/22.9.2016, att
följande tillägg om sjukfrånvaro görs i arvodesstadgan för 2017:
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”För förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under en tid som överstiger en
månad ska arvodet minskas i motsvarande mån med en tolftedel
för varje hel månads bortavaro.”
Styrelsen beslutar föreslå inför fullmäktige att arvodesstadgan
2017 fastställs enligt bilaga, med de två ovannämnda ändringarna.
BESLUT:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att följande ändring görs rörande årsarvodena för 2017, enligt uppdrag i KF § 117/22.9.2016:
”För förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under en tid som överstiger en
månad ska arvodet minskas i motsvarande mån med en tolftedel
för varje hel månads bortavaro. Istället utgår ersättning till den
som upprätthåller uppdraget i förhållande till den tid som uppdraget innehas, med en tolftedel av årsarvodet per månad.”
I stadgan införs vidare under mötesarvoden:
”Styrelsens representanter i nämnder

40 €”

Styrelsen beslutar föreslå inför fullmäktige att arvodesstadgan
2017 fastställs enligt bilaga, med de ovannämnda ändringarna.
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KS § 289

TILLBYGGNAD AV DAGHEM

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.
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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.
KS § 263/13.9.2016
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen återremitterar frågan.
BESLUT:
Jan-Anders Öström föreslog att en kostnadskalkyl innefattande
alla kända kostnader sammanställs av Byggnadskommittén för
styrelsens och fullmäktiges räkning. Förslaget vann inte understöd.
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John Hilander föreslog att tilläggsbudget om 38 000 euro för
vägen begärs av fullmäktige. Janne Fagerström understödde förslaget. Styrelsen beslutade därmed att styrelsen begär tilläggsbudget om 38 000 euro för vägen av fullmäktige.
Jan-Anders Öström reserverade sig skriftligt mot förslaget, se bilaga.

KF § 113/22.9.2016

C9 INVESTERINGAR
C950 Tekniska nämnden

9531 Byggnadsplanevägar
4340 Fast konstruktion etc.
Projekt: Vägen till nya daghemmet.

Tilläggsbudget 38 000 euro för investeringar.
Tilläggsbudgeten

finansieras

med

kassatillgodohavanden.

BESLUT:
Kerstin Wikgren stödde styrelsens förslag.
Brage Eklund föreslog bordläggning. Rune Söderlund och Tage
Mattsson stödde förslaget.
Frågan om bordläggning togs upp till avgörande. Understöd av
minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna krävs för ett beslut om bordläggning. Vid handuppräckning stödde sex ledamöter
förslaget om bordläggning. Därmed beslutade fullmäktige att
ärendet skulle bordläggas.

KS § 289/27.9.2016
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Styrelsen beslutade § 200/28.6.2016 att styrelsen önskade en återrapportering från Byggnadskommittén rörande kostnadsberäkning av
projektet och vägen till nya daghemmet.
Bilagt Byggnadskommittén senaste protokoll möte 21.9.201626.9.2016. Av protokollet framgår att kompletteringar begärts.
./.
Kommundirektörens förslag:
Eftersom fullständiga kostnadsuppgifter ännu inte finns bordlägger
styrelsen frågan tills sådana finns och information kan fås från Byggnadskommittén.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 290

RÄTTELSE I ÄRENDE KS § 208/28.6.2016

En myndighet behandlar ett rättelseärende på eget initiativ eller
på en parts begäran. Initiativet ska tas eller begäran om rättelse
av ett fel framställas fem år från det att beslutet fattades. En anteckning om rättelsen ska göras i det ursprungliga beslutets arkivexemplar (47 § förvaltningslagen 2008:9).
Vid styrelsens sammanträde 28.6.2016 gjordes ett skrivfel vid behandlingen av § 208. Fel fastighetsbeteckning angavs på fastigheten vad gällde numret. Det nummer som borde ha angetts är
(Olers) 15.58.
Ovanstående är att betrakta som ett skrivfel.
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen rättar beslut KS § 208/28.6.2016 så att beslutstexten blir
följande:
”Jan-Anders Öström anmälde jäv. Jäv konstaterades. Jan-Anders
Öström närvarade inte under punkten.
Styrelsen godkände att JS Fastigheter Ab köper tomt nr 1 i kvarteret 7 på fastigheten Olers 15.58 i Storby by. Arealen är ca 4 777
m2.
Priset är 2,1 euro/m2 och fastställs slutligen enligt fastställd areal
vid kommande lantmäteriförrättning. Köparna erlägger 10 000
euro som köpeskilling och den justeras slutligt enligt enhetspriset
enligt villkor i bilagda utkast till köpebrev. I villkoren bör infogas
att byggnation av tomten ska påbörjas inom tre år från undertecknandet av detta köp.
Köpebreven undertecknas för Eckerö kommuns del av kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande.
JS Fastigheter Ab uppfyller de kriterier som anges i landskapsförordning (2003:70) om jordförvärvstillstånd 6 §. Kommunstyrelsen
förordar därför att tillstånd att förvärva och besitta fast egendom
beviljas JS Fastigheter AB, när JS Fastigheter AB ansöker om
sådant.”
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En anteckning om rättelsen görs i det ursprungliga beslutets arkivexemplar.
Ingen ny besvärstid börjar löpa eftersom det rör sig om ett skrivfel.

Slutligen noteras att JS Fastigheter Ab numera bytt namn till JS
Lagerhotell.
BESLUT:
Jan-Anders Öström anmälde jäv. Styrelsen beslutade att jäv inte
förelåg.
Styrelsen rättade beslut KS § 208/28.6.2016 så att beslutstexten
blir följande:
”Jan-Anders Öström anmälde jäv. Jäv konstaterades. Jan-Anders
Öström närvarade inte under punkten.
Styrelsen godkände att JS Fastigheter Ab köper tomt nr 1 i kvarteret 7 på fastigheten Olers 15.58 i Storby by. Arealen är ca 4 777
m2.
Priset är 2,1 euro/m2 och fastställs slutligen enligt fastställd areal
vid kommande lantmäteriförrättning. Köparna erlägger 10 000
euro som köpeskilling och den justeras slutligt enligt enhetspriset
enligt villkor i bilagda utkast till köpebrev. I villkoren bör infogas
att byggnation av tomten ska påbörjas inom tre år från undertecknandet av detta köp.
Köpebreven undertecknas för Eckerö kommuns del av kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande.
JS Fastigheter Ab uppfyller de kriterier som anges i landskapsförordning (2003:70) om jordförvärvstillstånd 6 §. Kommunstyrelsen
förordar därför att tillstånd att förvärva och besitta fast egendom
beviljas JS Fastigheter AB, när JS Fastigheter AB ansöker om
sådant.”
En anteckning om rättelsen görs i det ursprungliga beslutets arkivexemplar.
Ingen ny besvärstid börjar löpa eftersom det rör sig om ett skrivfel.
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Slutligen noterades att JS Fastigheter Ab numera bytt namn till JS
Lagerhotell.
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KS § 291

RÄTTELSE I ÄRENDE KS § 209/28.6.2016

En myndighet behandlar ett rättelseärende på eget initiativ eller
på en parts begäran. Initiativet ska tas eller begäran om rättelse
av ett fel framställas fem år från det att beslutet fattades. En anteckning om rättelsen ska göras i det ursprungliga beslutets arkivexemplar (47 § förvaltningslagen 2008:9).
Vid styrelsens sammanträde 28.6.2016 gjordes ett skrivfel vid behandlingen av § 209. Fel fastighetsbeteckning angavs på fastigheten vad gällde numret. Det nummer som borde ha angetts är
(Olers) 15.58.
Ovanstående är att betrakta som ett skrivfel.

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen rättar beslut KS § 209/28.6.2016 så att beslutstexten blir
följande:
”Jan-Anders Öström anmälde jäv. Jäv konstaterades. Jan-Anders
Öström närvarade inte under punkten.
Styrelsen godkänner att JS Entreprenad Ab köper tomt nr 1 i kvarteret 3 på fastigheten Olers 15:58 i Storby by. Arealen är ca 3 105
m2.
Priset är 2,1 euro/m2 och fastställs slutligen enligt fastställd areal
vid kommande lantmäteriförrättning. Köparna erlägger 10 000
euro som köpeskilling och den justeras slutligt enligt enhetspriset
enligt villkor i bilagda utkast till köpebrev. I villkoren bör infogas
att byggnation av tomten ska påbörjas inom tre år från undertecknandet av detta köp.
Köpebreven undertecknas för Eckerö kommuns del av kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande.
JS Fastigheter Ab uppfyller de kriterier som anges i landskapsförordning (2003:70) om jordförvärvstillstånd 6 §. Kommunstyrelsen
förordar därför att tillstånd att förvärva och besitta fast egendom
beviljas JS Fastigheter AB, när JS Fastigheter AB ansöker om
sådant.”
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En anteckning om rättelsen görs i det ursprungliga beslutets arkivexemplar.
Ingen ny besvärstid börjar löpa eftersom det rör sig om ett skrivfel.
BESLUT:
Jan-Anders Öström anmälde jäv. Styrelsen beslutade att jäv inte
förelåg.
Styrelsen rättade beslut KS § 209/28.6.2016 så att beslutstexten
blir följande:
”Jan-Anders Öström anmälde jäv. Jäv konstaterades. Jan-Anders
Öström närvarade inte under punkten.
Styrelsen godkänner att JS Entreprenad Ab köper tomt nr 1 i kvarteret 3 på fastigheten Olers 15:58 i Storby by. Arealen är ca 3 105
m2.
Priset är 2,1 euro/m2 och fastställs slutligen enligt fastställd areal
vid kommande lantmäteriförrättning. Köparna erlägger 10 000
euro som köpeskilling och den justeras slutligt enligt enhetspriset
enligt villkor i bilagda utkast till köpebrev. I villkoren bör infogas att
byggnation av tomten ska påbörjas inom tre år från undertecknandet av detta köp.
Köpebreven undertecknas för Eckerö kommuns del av kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande.
JS Fastigheter Ab uppfyller de kriterier som anges i landskapsförordning (2003:70) om jordförvärvstillstånd 6 §. Kommunstyrelsen
förordar därför att tillstånd att förvärva och besitta fast egendom
beviljas JS Fastigheter AB, när JS Fastigheter AB ansöker om
sådant.”
En anteckning om rättelsen görs i det ursprungliga beslutets arkivexemplar.
Ingen ny besvärstid börjar löpa eftersom det rör sig om ett skrivfel.
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KS § 292

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 22.9.2016

Enligt 49 § 3 mom. Kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland
skall kommunstyrelsen granska lagligheten av de beslut som fattas
av kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige har haft sammanträde 22.9.2016. Protokollet i sin
helhet finns att läsa på kommunens hemsida på adressen eckero.ax,
under ”Kommunen”, ”Protokoll”.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att kommunfullmäktiges beslut som fattats vid sammanträdet 22.9.2016 tillkommit i laga ordning.
BESLUT:
Enligt förslag.
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ANMÄLNINGSÄRENDEN

- Uppföljning till KS 13.9.2016/§ 271:
Skol- och Fritidsnämnden beslutade i § 51/20.9.2016 att Susanna Selanders uppgiftsrelaterade lön fastställs till 2 040,72 euro retroaktivt
fr.o.m. 15.8.2016. Lönepunkten är 08SII012 i AKTA.
-

Ålands Förvaltningsdomstols beslut ang. besvär rörande kommunal stadga 23.9.2016, bilagt.

BESLUT:
Styrelsen antecknade detta till kännedom.
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DELGIVNINGAR

Närings- och Kulturnämnden sammanträdde 5.9.2016 (protokoll finns
på http://www.eckero.aland.fi/kommunen/protokoll.html)
Skol- och Fritidsnämnden sammanträdde 20.9.2016 (protokoll finns
på http://www.sahd.ax/)
Byggnadskommittén för daghemmet sammanträdde 21.9.2016 (protokoll har delgetts styrelsen under § 289).
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen antecknar detta till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
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TJÄNSTEN TEKNIKER/BYGGNADSINSPEKTÖR

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 budgetarbetet 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.
KS § 199/28.6.2016
Tjänsten som tekniker lediganslogs 23.5.2016 med sista ansökningsdag 7.6.2016. Fem personer sökte tjänsten.
./.
En av de sökande har intervjuats av representanter från kommunens
arbetsgivargrupp. På basen av kompetens, arbetserfarenhet och den
genomförda intervjun har arbetsgivargruppen föreslagit att Emma
Mattson erbjuds tjänsten.

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen anställer Emma Mattsson som tekniker, med behörighet att
genomföra byggnadstillsyn för kommunen. Emma Mattsson innehar
den kompetens som eftersöktes i utlysningen och är lämpligast för
tjänsten av de sökande.
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Befattningen är ordinarie, 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.
Lönen sätts till en totallön om 3 900 euro, innefattande även erfarenhetstillägg.
Ett tjänsteförordnande undertecknas av kommundirektören.
BESLUT:
Jan-Anders Öström anmälde jäv. Jäv konstaterades. Jan-Anders
Öström närvarande inte under punkten.
Styrelsen anställer Emma Mattsson som tekniker/byggnadsinspektör,
med behörighet att genomföra byggnadstillsyn för kommunen. Emma
Mattsson innehar den kompetens som eftersöktes i utlysningen och
är lämpligast för tjänsten av de sökande.
Befattningen är ordinarie, 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.
Lönen sätts till en totallön om 3 900 euro, innefattande också tillägg
såsom erfarenhetstillägg.
Ett tjänsteförordnande undertecknas av kommundirektören.
KS § 295/27.9.2016
Eckerö kommun bör enligt förvaltningsstadgan tillämpa prövotid.
BESLUT:
Jan-Anders Öström anmälde jäv. Jäv konstaterades. Jan-Anders
Öström deltog inte i behandlingen av frågan.
Styrelsen beslutade att prövotid om fyra månader ska tillämpas vid
anställningen av Emma Mattsson, numera Emma Saarela. Prövotiden
om fyra månader börjar löpa fr.o.m. dagen då tjänsteförhållandet inleds.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
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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: 276-278, 280-284, 286-291, 293, 294
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 279, 285, 292, 295
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: 279, 285, 292, 295
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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