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Sammanträdesdatum
25.10.2016
KS § 318

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
25.10.2016
KS § 319

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Kommundirektörens förslag:
Föregående mötesprotokoll konstateras justerat och utlagt i den tid
som anges i protokollet.
Till protokolljusterare väljs John Hilander och Teres Backman.
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 konstateras justerat och utlagt i den tid
som anges i protokollet.
Till protokolljusterare valdes John Hilander och Teres Backman.
Protokolljusteringen görs i enlighet med KS § 101/22.3.2016 med
elektroniska medel och ska vara genomförd senast kl. 20.00
26.10.2016.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
25.10.2016
KS § 320

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Det beslutades att §§ 327, 328 och 329 skulle behandlas inledningsvis under närvaro av ekonomichef Maarit Grönlund.
Därmed godkändes föredragningslistan.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
25.10.2016
KS § 321

SAMARBETE MED HAMMARLANDS KOMMUN

Socialnämnden 04.04.2016 § 49

KF § 89/12.11.2015
..
BESLUT:
Kommunfullmäktige antecknar slutrapporten från gruppen om samarbete med Hammarland till kännedom, se bilaga § 89. Rapporten
överförs till kommunstyrelsen för vidare arbete i samarbetsfrågan.
…
Föredragningslistan godkänns därefter utan kompletteringar.
KS § 72/8.3.2016

Samarbetsgruppens slutrapport innehåller förslag inom en rad olika områden, se bilaga.

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen remitterar strecksatserna 1, 3, 5, 7 och 8 till kommundirektören för vidare beredning.
Styrelsen remitterar strecksats 2 till Byggnadstekniska nämnden för
utlåtande.
Styrelsen remitterar strecksatserna 4 och 6 Socialnämnden för utlåtande.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
6

Sammanträdesdatum
25.10.2016
BESLUT:
Enligt förslag.

Socialnämnden 04.04.2016 § 49

Hänv: Bilaga Samarbetsgruppens protokoll

Kommunstyrelsen beslutade den 8.3.2016 § 71 att remittera rapporten bl.a. till Socialnämnden.
§5 i samarbetsgruppens protokoll:
2a st Föreslå för kommunstyrelserna att stadgor och instruktioner
inom förvaltningarna i möjligaste mån samordnas och förenhetligas
mellan kommunerna i syfte att underlätta framtida samarbeten inom
flera områden, detta gäller i synnerhet inom den tekniska förvaltningen och socialförvaltningen.
4e st Föreslå att på sikt, efter förenhetligande av styrdokument,
renodla arbetsuppgifterna för tjänstemännen så att det lir möjligt för
dem att specialisera sig inom olika områden för att på det sättet
kunna tillhandahålla mer specialiserad kompetens inom flera områden.
5e st Föreslås att ett datasystem inom socialförvaltningen samordnas
mellan kommunerna enligt den modell som används i Saltvik. En
samordning innebär dels förbättrade möjligheter att vikarera mellan
kommunerna, men också en kostnadseffektivisering av tex fortbildningar för användarna av systemen. På sikt, möjligen i samband med
införande av system för vårdtyngdsmätning, kunde förberedelser för
utökat distansarbete genomföras- distansarbete kunde möjliggöra
journalföring elektroniskt direkt vid klientbesök och på så sätt vara arbetstidsbesparande
6e st Föreslås att kommunerna sonderar ett sammarbete inom arbetsområdet för KST med övriga åländska kommuner för att på så
sätt uppnå ett större sammarbetsområde vilket minskar sårbarheten
och
ökar
möjligheten
till
specialiserad
kompetens.
7e st Föreslås att kommunerna inrättar en gemensam nattjour inom
äldreomsorgen i syfte att öka möjligheterna för klienterna att bo
hemma längre och att öka tryggheten för både klienter och personal i
nattarbete inom vården.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
25.10.2016

8e st Föreslås att kommunerna inleder ett samordningsarbete avseende kommunernas administration och ärendehantering genom att
implementera användningen av kommunoffice på ett bättre sätt,
gärna enligt samma modell som i Lemland. En bättre implementering
och användning av kommunoffice-systemet enligt en gemensam modell skulle medföra en effektivisering och därmed resursinsparning.
9e st Föreslås att kommunerna skulle samarbeta kring en HRansvarig som skulle arbeta med personalfrågor och personalrelaterade ärenden i båda kommunerna.
FÖRSLAG
Socialnämnden lämnar följande utlåtande på samarbetsgruppens
protokoll § 5 till styrelsen:
2a st socialnämnden ställer sig positiv till en översyn av kommunernas stadgor för att underlätta för kommunernas tjänstemän att vikarera varandra.
4e och 5e st socialnämnden anser att man bör invänta beslut om KST
innan frågan utreds vidare.
6e st frågan är under utredning av kommunstyrelsen.
7e st socialnämnden ställer sig positivt till detta.
8e st socialnämnden anser att man bör invänta beslut om KST innan
frågan utreds vidare.
9e st socialnämnden finner att behov av HR-ansvarig föreligger.

BESLUT
Enligt förslag.

Byggnadstekniska nämnden 19.04.2016 § 26
KF § 89/12.11.2015
..
BESLUT:
Kommunfullmäktige antecknar slutrapporten från gruppen om samarbete med Hammarland till kännedom, se bilaga § 89. Rapporten
överförs till kommunstyrelsen för vidare arbete i samarbetsfrågan.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
25.10.2016
…
Föredragningslistan godkänns därefter utan kompletteringar.
KS § 72/8.3.2016

Samarbetsgruppens slutrapport innehåller förslag inom en rad olika områden, se bilaga.

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen remitterar strecksatserna 1, 3, 5, 7 och 8 till kommundirektören för vidare beredning.
Styrelsen remitterar strecksats 2 till Byggnadstekniska nämnden för
utlåtande.
Styrelsen remitterar strecksatserna 4 och 6 Socialnämnden för utlåtande.

BESLUT:
Enligt förslag.

Byggnadstekniska nämnden 19.04.2016 § 29
Upptogs till behandling strecksats 2, från samarbetsgruppens protokoll, vilket remitterats till Byggnadstekniska nämnden från kommunstyrelsen.
Strecksats 2 lyder enligt följande:
”- Föreslå för kommunstyrelserna att stadgor och instruktioner inom
förvaltningarna i möjligaste mån samordnas och förenhetligas mellan
kommunerna i syfte att underlätta framtida samarbeten inom flera
områden, detta gäller i synnerhet inom den tekniska förvaltningen och
socialförvaltningen.”
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
25.10.2016

Samarbetsgruppens slutrapport enligt bilaga BTN § 26-2016
Byggnadstekniska nämnden 19.04.2016 § 26
FÖRSLAG:
Kommunteknikern föreslår att Byggnadstekniska nämnden tar Hammarlands stadgor och instruktioner för BTN i beaktande vid det pågående arbetet med uppdateringen av stadgor och instruktioner för
Eckerös Byggnadstekniska nämnd.
Byggnadstekniska nämnden 19.04.2016 § 26
BESLUT:
Enligt förslag.

KS § 144/10.5.2016
Kommunfullmäktige mottog 12.11.2015 slutrapporten från gruppen om samarbete med Hammarland. Rapporten överfördes enligt § 89/12.11.2015 till kommunstyrelsen för vidare arbete i samarbetsfrågan.

Kommunstyrelsen remitterade 8.3.2016 i § 72 rapporten till Socialnämnden och Byggnadstekniska nämnden för utlåtanden. Ovan
framgår hur de två nämnderna behandlat rapporten.

Kontakter har nyligen förevarit med representanter för Hammarlands kommun rörande behovet av samarbete på olika områden.

Kommunstyrelsen i Hammarland fattade den 3 maj 2016 följande
beslut:

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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”Kst 113 §:

BESLUT:

Kommunstyrelsen utser kommunfullmäktiges ordförande Lars
Häggblom och kommunstyrelsens ordförande Tomas Blomberg till
en gemensam kommitté med Eckerö kommun bestående av två
ledamöter från vardera kommun. Kommittén tilldelas uppdraget att
utreda följande.

- Utredning av kommunernas möjliga alternativ till medlemskap i
De gamlas hem k.f.
- Tekniska sidan, samarbete eller försäljning av tjänster
- Sociala sidan, samarbete eller försäljning av tjänster

Kommittén kan använda tidigare material från tidigare utsedd utredningsgrupp.

Ordförande, vice ordförande och sekreterare utses av kommittén.
Kommittén har rätt att kalla sakkunniga i den utsträckning som
uppdraget förutsätter.”

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen bedömer att möjliga samarbetsfrågor, inkl. de som den
tidigare samarbetsgruppen Eckerö-Hammarland tog upp, kan avhandlas i den grupp som enligt kontakter med Hammarland kan
tillsättas.

Styrelsen utser två personer till en gemensam kommitté med
Hammarlands kommun bestående av två ledamöter från vardera
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
25.10.2016

kommun. Kommunstyrelsen i Hammarland har utsett kommunfullmäktiges ordförande Lars Häggblom och kommunstyrelsens
ordförande Tomas Blomberg till den gemensamma kommittén.
Kommittén tilldelas uppdraget att utreda följande.

- Utredning av kommunernas möjliga alternativ till medlemskap i
De gamlas hem k.f.
- Tekniska sidan, samarbete eller försäljning av tjänster
- Sociala sidan, samarbete eller försäljning av tjänster

Kommittén kan använda tidigare material från tidigare utsedd utredningsgrupp.

Ordförande, vice ordförande och sekreterare utses av kommittén.
Kommittén har rätt att kalla sakkunniga i den utsträckning som
uppdraget förutsätter.

BESLUT:
Kommunstyrelsen utsåg kommunfullmäktiges ordförande Anders
Svebilius och kommunstyrelsens ordförande Mikael Selander till
en gemensam kommitté med Hammarlands kommun bestående
av två ledamöter från vardera kommun. Kommunstyrelsen i
Hammarland har utsett kommunfullmäktiges ordförande Lars
Häggblom och kommunstyrelsens ordförande Tomas Blomberg till
den gemensamma kommittén. Kommittén tilldelades uppdraget
att utreda följande.

- Utredning av kommunernas möjliga alternativ till medlemskap i
De gamlas hem k.f.
- Tekniska sidan, samarbete eller försäljning av tjänster
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
25.10.2016
- Sociala sidan, samarbete eller försäljning av tjänster

Kommittén kan använda tidigare material från tidigare utsedd utredningsgrupp.

Ordförande, vice ordförande och sekreterare utses av kommittén.
Kommittén har rätt att kalla sakkunniga i den utsträckning som
uppdraget förutsätter.
KS § 321/25.10.2016

Baserat på de diskussioner som hittills förevarit i samarbetskommittén Eckerö-Hammarland finns det skäl att ta upp konkreta
samarbetsavtal inom sociala området och inom byggnadstekniska
området till diskussion med Hammarlands kommun. Bilagt preliminära utkast till avtal, som ännu inte är fullständiga.
./.

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar att kommundirektören kontaktar Hammarlands
kommundirektör med slutmålsättningen att samarbetsavtal inom
det sociala området och det byggnadstekniska området sluts, efter att vederbörliga avstämningar gjorts och nödvändiga beslut fattats inom båda kommuner.

BESLUT:
John Hilander föreslog att inget samarbete på byggnadstekniska
området tas upp eller initieras visavi Hammarlands kommun. Förslaget vann inget understöd. Därmed beslutade kommunstyrelsen
att kommundirektören kontaktar Hammarlands kommundirektör
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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med slutmålsättningen att samarbetsavtal inom det sociala området och det byggnadstekniska området sluts, efter att vederbörliga
avstämningar gjorts och nödvändiga beslut fattats inom båda
kommuner.
John Hilander reserverade sig mot beslutet.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Dnr: KANSLI 247/2016
KS § 322

ANHÅLLAN OM VERKSAMHETSBIDRAG FÖR ÅR 2017, ÅLANDS SYNSKADADE RF

Socialnämnden 03.10.2016 § 133

Ålands Synskadade r.f ankom den 19.09.2016 med anhållan om
verksamhetsbidrag.
Ålands Synskadade r.f är en förening med målsättning att aktivera
synskadade i landskapet, att skapa gemenskap samt ge information
och stöd. Föreningen verkar också för att integrera synskadade i
samhället.
Detta görs bland annat genom Taltidningen Åland som ges ut av föreningen, Taltidningen Åland har 40 prenumeranter.
Ålands Synskadades r.f har även en syntolkverksamhet där de med
hjälp av utbildade syntolkar tolkar olika tillställningar, såsom föreställningar och evenemang för att främja synskadades möjlighet att besöka teatrar, opera, idrott, bio och andra evenemang.
Föreningen eftersträvar ett jämnlikt samhåller där varje individ har
samma möjligheter och lika värde.
Hänv: Bilaga ansökan om verksamhetsbidrag, 2017 Ålands Synskadade r.f
SOCIALSHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden behandlar anhållan om verksamhetsbidrag.

BESLUT:
Socialnämnden beslutar att verksamhetsberättelse och bokslut för
2015 samt budget och verksamhetsplan för 2017 tillsänds till Eckerö
kommuns kommunstyrelse för behandling i skyndsam ordning. Samt
begäran om bidrags summa.

KS § 322/25.10.2016

Enligt e-post 13.10.2016 ansöker Ålands Synskadade rf om 150
euro för 2017. Bokslut 2015, budget 2017 samt verksamhetsberättele 2017 har inkommit, se bilagor.
./.
Protokolljusterarnas signatur

Ordf.
Sekr.

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes
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__/__20__

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
15

Sammanträdesdatum
25.10.2016

Kommundirektörens förslag:
Med hänsyn till den ekonomiska läget ger kommunen i första
hand bidrag till lokala ideella föreningar. Styrelsen beslutar att inte
ge bidrag till Ålands Synskadade rf enligt föreningens ansökan.
BESLUT:
Jan-Anders Öström föreslog att bidraget om 150 euro beviljas under förutsättning att fullmäktige beviljar de aktuella medlen i budgeten för år 2017. Förslaget vann understöd. Därmed beslutade
styrelsen att bidraget om 150 euro beviljas under förutsättning att
fullmäktige beviljar de aktuella medlen i budgeten för år 2017.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Dnr: SOC 227/2016
KS § 323

ERSÄTTNINGAR INOM BARNSKYDDET

Socialnämnden 03.10.2016 § 132
Socialnämnden 05.09.2016 § 113
Ersättningar inom barnskyddet i Eckerö kommun
I och med lagförändringar främst inom familjevården på Åland enligt
Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen (312/1992), Åfs 2015 nr 18 så framstår behovet av att tydliggöra
och fastslå ersättningarna inom barnskyddet i Eckerö kommun.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Socialnämnden fastslår ersättningar inom barnskyddet enligt följande:
Stödpersoner
Stödpersoner inom barnskyddet är nödvändigt för att förebygga barns
marginalisering, utanförskap och social träning. Arvode och kostnadsersättning för kontaktperson är inte lagstadgat, socialchefen föreslår därmed följande arvode:
En träff i veckan, i medeltal tre (3) timmar per träff
12€/ timme
Kostnadsersättning
50€/ månad
Kilometerersättning efter redovisning om beslut finns på förhand

Stödfamilj/avlastningsfamilj
En stödfamilj erhåller arvode när ett barn vistas i deras hem.
Om en stöd/avlastnings familj har ett barn får familjen helt arvode för det barnet men om barnets syskon också är där samtidigt ersätts dygnsersättningen till hälften för det andra barnet
och framåt. Stödfamiljens eller avlastningsfamiljens arvode är
inte lagstadgat, därmed föreslår socialkansliet följande arvode
och kostnadsersättning:
För vistelse med barn mera än 7 timmar per dygn
Kostnadsersättning

84€/dag
20€/dag

För vistelse under 7 timmar per dygn
Kostandsersättning
Arvode för övernattning

12€/timme
10€/dag
42€/natt

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
25.10.2016
20€/natt

Kostnadsersättning natt

Familjevårdsarvoden per barn, per månad.
Familjevårdarens (fosterhemmens) arvode och kostnadsersättning är
lagstadgat enligt Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av
familjevårdarlagen (312/1992), Åfs 2015 nr 18. Arvode och kostnadsersättning justeras varje kalenderår efter index.
Arvode
Kostnadsersättning
Maximalt startarvode

856,20€/månad
654,55€/månad
3200€/per person

Kontaktperson till Familjehem
Enligt Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen (312/1992), Åfs 2015 nr 18 skall Kontaktperson tillgodoses
familjevårdaren med familj. Arvodet för kontaktpersonen är inte
lagstadgat, socialkansliet föreslår därmed följande arvode:
Arvode
12€ /timme
För samtal
3€ /per på
börjad kvart
Kilometerersättning efter redovisning om beslut finns på förhand
BESLUT:
Återremiteras för jämförelse med Hammarland, Finström och Getas
kommun.

Socialnämnden 03.10.2016 § 132

Ärendet ”Ersättningar inom barnskyddet, § 113 05.09.2016.” återremitterades för vidare jämförelse med Hammarland samt Finström/Getas arvoden inom barnskyddet. Ersättningar inom respektive kommuners socialverksamhet har uppgetts till socialkansliet
i Eckerö kommuns kännedom.

Ersättningar inom Hammarlands kommun år 2016
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
25.10.2016
Arvoden för stödperson och stödfamilj:
1 träff/månad
2 träffar/månad
3 träffar/månad
4 träffar/månad

25€ arvode
26,50€ kostnadsersättning
50€ arvode
53,00€ kostnadsersättning
75€ arvode
79,50€ kostnadsersättning
100€arvode 106€ kostnadsersättning

Övernattning per dygn

15€ arvode

26,50€ kostnadsersättning

Kvalificerad stödperson
1 träff/månad el. 4 ggr/vecka
2 träff/månad el. 8 ggr/vecka

130€ arvode 26,50€ kostnadsersättning
260€ arvode 26,50€ kostmadsersättning

Fosterhem
856,20€/mån
arvode
654,55€/mån
Kilometerersättning betalas enligt AKTA – avtal mot redovisning.

kostnadsersättning

Ersättningar inom Finnström/Geta år 2016:
Arvode för stödpersoner/familjer beviljade enligt barnskyddslag, socialvårdslag,
handikappservicelagen och utkomststödslagen:

Arvode:
Dagarvode, kl. 06.00 – 22.00
Nattarvode, kl. 22.00 – 06.00
Kostandsersättning
6
timmar
eller
mindre
7 – 10 timmar
Över 10 timmar

20€/dag

km – ersättningar enligt körlista, dock högst

90€/månad

5€/timme
2€/timme
6€/dag
10€/dag

Arvoden och kostnadsersättningar för familjehem
856,20€/månad
1113,06€/månad
1284,30€/månad

Grundarvode
Förhöjt
arvode
Specialarvode
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Sammanträdesdatum
25.10.2016

Tilläggsersättning
856,20€/månad
Deltidsvård
428,10€/månad
Arvode
för
intressebevakare
inom
barnskyddet
70€/timme
Kilometerersättning för intressebevakare enligt AKTA, redovisas på körlista.
Socialchefens förslag på ersättningar inom barnskyddet i ärendet Ersättningar inom
barnskyddet, § 113 05.09.2016 är i stor grad baserat på arvoden inom barnskyddet i
Mariehamns stad. Arvode för kontaktperson i Mariehamn, Hammarland eller Finström/Geta har inte kommit till socialkansliets kännedom i Eckerö kommun.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Socialchefen föreslår följande ersättningar inom Eckerö kommuns
barnskydd:
Stödpersoner
En träff i veckan, i medeltal tre (3) timmar per träff
12€/ timme
Kostnadsersättning
50€/ månad
Kilometerersättning erhålls efter redovisning om beslut finns på förhand
Stödfamilj/avlastningsfamilj
En stödfamilj erhåller arvode när ett barn vistas i deras hem.
Om en stöd/avlastningsfamilj har ett barn får familjen ett fullt arvode för det
barnet. Om barnets syskon också är hos familjen samtidigt ersätts dygnsersättningen till hälften för det andra barnet, likaså vid fall där det rör sig om
mera än två syskon. Stödfamiljens eller avlastningsfamiljens arvode är inte
lagstadgat, därmed föreslår socialkansliet följande arvode och kostnadsersättning:
För vistelse med barn mera än 7 timmar per dygn
Kostnadsersättning

84€/dag
20€/dag

För vistelse under 7 timmar per dygn
Kostandsersättning

12€/timme
10€/dag

Arvode för övernattning

42€/natt

Kostnadsersättning natt

20€/natt

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Sammanträdesdatum
25.10.2016
km – ersättningar enligt körlista, dock högst

90€/månad

Kvalificerad stödperson

1 träff/veckan el. 4 ggr/mån

130€

Arvode

Kostnadsersättning 26,50€

2 träff/vecka el. 8 ggr/mån

260€

Arvode

Kostnadsersättning 26,50€

Familjevårdsarvoden per barn, per månad.

Familjevårdarens (fosterhemmens) arvode och kostnadsersättning är
lagstadgat enligt Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen (312/1992), Åfs 2015 nr 18. Arvode och kostnadsersättning
justeras varje kalenderår efter index.
856,20€/månad
654,55€/månad
3200€/per person

Arvode
Kostnadsersättning
Maximalt startarvode

Förhöjt arvode för familjehem beviljas vid situationer när barnen när barnets
vårdbehov påverkas av minst två faktorer som kräver ett större engageman
av fosterhemmet. Tilläggsersättning beviljas om vårdnaden kräver att ena
föräldern är hemma på heltid.

Förhöjt arvode
Specialarvode
Tilläggsersättning

+30% av arvode,1113,06€
+50% av arvode,1284,30€
856,20€

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Sammanträdesdatum
25.10.2016
Deltidsvård

428,10 € (halvt arvode)

Kontaktperson till Familjehem
Enligt Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen (312/1992), Åfs 2015 nr 18 skall Kontaktperson tillgodoses familjevårdaren med familj. Arvodet för kontaktpersonen är inte lagstadgat, socialkansliet föreslår därmed följande arvode:
Arvode
12€ /timme
För samtal
3€ /per påbörjad kvart
Kilometerersättning efter redovisning om beslut finns på förhand
BESLUT
Enligt förslag. Sänds till kommunstyrelsen och fullmäktige för fastställelse.
KS § 323/25.10.2016
Efter kontakt med vissa andra kommuner framgår det att de aktuella arvodena m.m. fastställs på olika nivåer i förvaltningsstrukturen. T.ex. fastställs de i Hammarlands kommun och av Mariehamns stad på nämndnivå.
Kommundirektörens förslag:
Ärendet återremitteras till Socialnämnden för en fastställelse av
de aktuella arvodena m.m.
BESLUT:
Styrelsen beslutade att föreslå inför fullmäktige att arvodena fastställs enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Sammanträdesdatum
25.10.2016
Dnr: KANSLI 270/2016
KS § 324

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE FRÅN ÅLANDS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND RF

Ålands Brand och Räddningsförbund r.f. (ÅBF) är en takorganisation
för de åländska brand- och räddningskårerna. En huvuduppgift är att
utbilda de frivilliga brandkåristerna. Man försöker också skapa ett intresse för frivillig brandkårsverksamhet bland ungdomar. ÅBF ansvarar även för Brandkårsmuséet, som är beläget i Hammarland.
ÅBF håller höstmöte fredagen den 12 november 2016. Bl.a. ska verksamhetsplan och budget för 2017 fastställas.
I ÅBF kan kommuner och t.ex. föreningar vara medlemmar. Eckerö
kommun är medlem. Medlemmar har en röst vid höstmötet.

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen utser representant till mötet.

BESLUT
Styrelsen noterade att Kalle Björnhuvud är utsedd till kommunens representant för Ålands Brand och Räddningsförbunds årsmöten 20162019 i KF § 39/25.2.2016.

Protokolljusterarnas signatur
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påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes
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Sammanträdesdatum
25.10.2016

Dnr: KANSLI 281/2016
KS § 325

ANHÅLLAN OM VERKSAMHETSSTÖD FÖR ÅR 2017, ÅLANDS JAKT- OCH
FISKEMUSEUM

Ålands Jakt- och Fiskemuseum har 12.10.2016, se bilaga, inkommit med en anhållan om stöd om totalt 3000 € för verksamhetsåret 2017 enligt följande:
Arrende för tomten 1830 €
Skol- och barnaktiviteter 480 €
Guidning i muséet 720 €
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att ge Ålands Jakt- och Fiskemuseum
stöd för arrende för tomten om 1830 € för verksamhetsåret 2017.
BESLUT:
Sven-Eric Carlsson och Susann Fagerström anmälde jäv. Styrelsen beslutade att jäv inte förelåg.
Styrelsen beslutade att bidraget om 1830 euro till Ålands Jaktoch Fiskemuseum beviljas under förutsättning att fullmäktige beviljar de aktuella medlen i budgeten för år 2017.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes
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Sammanträdesdatum
25.10.2016
KS § 326

BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2018-2019

Första utkast till budget 2017 och ekonomiplan 2016-2017 läggs
fram för styrelsen.

Budgetunderlag biläggs för styrelsens behandling enligt följande:

./.

Budgetboken 2017 arbetsversion

Kommundirektörens förslag
Styrelsen återremitterar frågan för vidare beredning.
BESLUT:
Styrelsen återremitterade frågan för vidare beredning.
Styrelsen beslutade att styrelsemöten hålls den 1, 8, 15, 22 och 29
november, i syfte att styrelsebehandlingen av budgeten 2017 genomförs. Mötena inleds kl. 17.00.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes
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Sammanträdesdatum
25.10.2016
KS § 327

KOMMUNAL INKOMSTSKATT 2017

KS § 314/3.11.2015

Den fastställa kommunala inkomstskattenivån ska meddelas Skatteförvaltningen senast den 17.11.2015.
Kommunfullmäktige fastställde 2015 års inkomstskattenivå till 18,50
%.
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att inkomstskattesatsen för år 2016 fastställs till 18,50%.

BESLUT:

Enligt förslag.

KF § 95/12.11.2015
Skatteutfallet för alternativa procentsatser finns i bilaga § 95 - 1.
./.
Läget i kommunstyrelsens budgetarbete vad gäller budgeterad resultaträkning efter kommunstyrelsemöte den 11.11.2015 (§ 321: ”Efter
genomgång av driftsdelen, då smärre korrigeringar gjordes, återremitterar styrelsen frågan för vidare beredning”), se bilaga § 95 – 2.
./.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes
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Sammanträdesdatum
25.10.2016
BESLUT:

Janne Fagerström föreslår att inkomstskattesatsen för år 2016 sänks
till 18,25%. Gunilla Holmberg understöder styrelsens förslag. Janne
Fagerström återtar sitt förslag.

Kommunfullmäktige fastställer oförändrad inkomstskattesats om
18,50% år 2016.

KS § 327/25.10.2016
Skatteutfallet för alternativa procentsatser finns i bilaga.
./.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att inkomstskattesatsen för år 2017 fastställs till 18,50%.

BESLUT:
Styrelsen återremitterade frågan.

Protokolljusterarnas signatur
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påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes
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Sammanträdesdatum
25.10.2016
KS § 328

KOMMUNAL FASTIGHETSSKATT 2017

KS § 315/3.11.2015
De kommunala fastighetsskattenivåerna skall meddelas Skatteförvaltningen senast den 17.11.2015.
Nuvarande kommunala fastighetsskattesatser uppgår till:
Byggnader för stadigvarande boende
Andra bostadsbyggnader
Allmän fastighetsskatt
Allmännyttigt samfund

0,00%
0,90%
0,70%
0,00%

Tf. kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige oförändrade
kommunala fastighetsskattesatser 2016 enligt följande:
Byggnader för stadigvarande boende
Andra bostadsbyggnader
Allmän fastighetsskatt
Allmännyttigt samfund

0,00%
0,90%
0,70%
0,00%

BESLUT:
Enligt förslag.
KF § 96/12.11.2015

Protokolljusterarnas signatur
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Sammanträdesdatum
25.10.2016

Fastighetsskatt 2016 (Finlands Kommunförbunds beräkning), se bilaga § 96.
./.
BESLUT:
Kommunfullmäktige fastställer oförändrade kommunala fastighetsskattesatser för 2016 enligt följande:
Byggnader för stadigvarande boende
Andra bostadsbyggnader
Allmän fastighetsskatt
Allmännyttigt samfund

0,00%
0,90%
0,70%
0,00%

KS § 328/25.10.2016
Fastighetsskatt 2016 (Finlands Kommunförbunds beräkning), se bilaga.
./.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige oförändrade
kommunala fastighetsskattesatser 2017 enligt följande:
Byggnader för stadigvarande boende
Andra bostadsbyggnader
Allmän fastighetsskatt
Allmännyttigt samfund

0,00%
0,90%
0,70%
0,00%

BESLUT:
Styrelsen återremitterade frågan.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
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Utdragets riktighet
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Sammanträdesdatum
25.10.2016
KS § 329

STRATEGI FÖR INVESTERINGAR DE KOMMANDE ÅREN

Byggnadstekniska nämnden beslutade i § 140/24.10.2016 att föreslå
att investeringar för åren 2017-2019 utgörs av dem som återges i bilaga.
./.
Utöver de investeringar som tas upp i Byggnadstekniska nämndens
förslag finns skäl att beakta investeringsbehov för att kommunkansliet
ska kunna genomföra de ålagda arbetsuppgifterna, t.ex. inköp av ny
server och ny kopieringsmaskin/skrivare.

KS § 329/25.10.2016

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen diskuterar frågan om strategi rörande de kommande
årens investeringar.
BESLUT:
Frågan återremitterades för komplettering med ytterligare underlag rörande investeringarna. Styrelsen planerar återkomma till
investeringsfrågan vid styrelsemötet 8.11.

Protokolljusterarnas signatur
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Sammanträdesdatum
25.10.2016
KS § 330

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.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
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Sammanträdesdatum
25.10.2016

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.
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.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
34

Sammanträdesdatum
25.10.2016

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.

KS § 330/25.10.2016

Styrelsen begärde i § 200/28.6.2016 bl.a. att styrelsen önskade
en återrapportering från Byggnadskommittén rörande kostnadsberäkning av projektet.
Vid mötet tar styrelsen del av Byggnadskommitténs senaste protokoll med bilagor från möte 17.10.2016, vilket innehåller en översikt av kostnaderna för projektet.
För tillbyggnad av daghemmet finns budgeterat 200 000 euro
2016 och i ekonomiplan 2017-2018 är ytterligare 200 000 euro
avsatt, d.v.s. totalt 400 000 euro. Enligt vad som framgår av
Byggnadskommitténs handlingar kommer projektet att totalt överskrida 400 000 euro: Projektet totalkostnad är enligt handlingarna
408 400 euro.
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen diskuterar frågan.
BESLUT:
Susann Fagerström föreslog att styrelsen väljer de entreprenörer
som förordats av Byggnadskommittén och att genomförandet av
projektet påbörjas, under förutsättning att fullmäktige beviljar de
resterande medlen. John Hilander understödde det förslaget.
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Jan-Anders Öström föreslog att kostnaderna för projektet, inkl.
icke-beräknad projektledning och övriga oförutsedda kostnader,
presenteras för fullmäktige i samband med att investeringsstrategin för 2017-2019 tas upp. Teres Backman understödde förslaget.
Susann Fagerströms förslag utgjorde omröstningsproposition ja
och Jan Anders Öströms förslag utgjorde omröstningsproposition
nej. Fyra ledamöter röstade nej och tre ledamöter röstade ja, se
bilagt röstningsprotokoll.
Därmed beslutade styrelsen att kostnaderna för projektet, inkl.
icke-beräknad projektledning och övriga oförutsedda kostnader,
presenteras för fullmäktige i samband med att investeringsstrategin för 2017-2019 tas upp.
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KS § 331

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 20.10.2016

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 20.10.2016. 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
fattas vid sammanträdet 20.10.2016 tillkommit i laga ordning.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 257/2016
KS § 332

MOTION ANGÅENDE KOMMUNBIDRAG TILL PELARENS VERKSAMHET

Socialnämnden 17.10.2016 § 152
KF § 107/22.9.2016
Vid kommunfullmäktige 22.9.2016 ingavs ”Motion angående kommunbidrag till Pelarens verksamhet”, se bilaga, av Kari Kärki m.fl.
./.

Kommundirektörens förslag:
Motionen remitteras till Socialnämnden för utlåtande.
BESLUT:
Enligt förslag.
…..

Socialnämnden 17.10.2016 § 152

Eckerö kommuns kommunsstyrelse har till socialnämnden remitterat
motion angående kommunbidrag till Pelarens verksamhet för utlåtande.
Hänv: Motion angående kommunbidrag till Pelarens verksamhet
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden behandlar ankommen motion.
BESLUT
Socialnämnden beslutar att hänvisa till tidigare beslut den 03.10.2016
§ 134 där anhållan om verksamhetsbidrag till Pelaren avslogs.

KS § 332/25.20.2016

Kommundirektörens förslag:
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Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför fullmäktige att motionen om
bidrag till Pelarens verksamhet besvaras med ett nej.

BESLUT:
Kommunstyrelsen var av åsikten att bidrag till Pelarens verksamhet
inte ska beviljas då det inte utgör lagstadgad verksamhet som kommunen är ålagd att genomföra. Styrelsen föreslog inför fullmäktige att
motionen därför ska besvaras med ett nej.
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KS § 333

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Information från rekryteringsgruppen för ny kommundirektör om läget
i rekryteringsprocessen och prel. tidsplan.
BESLUT:
Styrelsen antecknade detta till kännedom.
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KS § 334

DELGIVNINGAR

Socialnämnden sammanträdde 17.10.2016 (protokoll finns på
http://www.eckero.aland.fi/kommunen/protokoll.html)
Byggnadstekniska nämnden sammanträdde 24.10.2016 (protokoll
finns på http://www.eckero.aland.fi/kommunen/protokoll.html)
Byggnadskommittén för daghemmet sammanträdde 17.10.2016 (protokollet delges 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: 318-320, 322-330, 332-334
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 321, 331
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: 321, 331
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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