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Plats och tid

Kommunkansliet tisdagen 1.11.2016 kl. 17:00-20.45

Beslutande

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

ordförande
viceordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot, frånvarande
ersättare

Föredragande

Åsa Gustafsson

kommundirektör

Övriga närvarande

Anders Svebilius
Maarit Grönlund

kommunfullmäktiges ordförande
ekonomichef, närvarande
17.00-20.00
socialchef, närvarande 17.0017.50
äldreomsorgsledare, närvarande 17.00-20.00

Jessica Björn
Sandra Karlsson
Paragrafer

335-339

Underskrifter

ordförande

sekreterare

Mikael Selander

Åsa Gustafsson

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö onsdagen 2.11.2016, kl.20.00

Jan-Anders Öström

Susann Fagerström

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby 3.11.2016 kl. 10.00

Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid

Åsa Gustafsson

Underskrift
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Sida
2

Sammanträdesdatum
01.11.2016
KS § 335

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

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

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
01.11.2016
KS § 336

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Föredragningslistan godkändes.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
01.11.2016
KS § 337

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 konstateras 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
2.11.2016.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
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KS § 338

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.

KS § 338/1.11.2016

Styrelsen går igenom avsnittet Socialväsendet. Ekonomichef
Maarit Grönlund, socialchef Jessica Björn och äldreomsorgsledare Sandra Karlsson närvarade vid budgetbehandlingen.

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen går igenom Socialnämndens förslag till budget för Socialväsendet.

BESLUT:
Styrelsen beslutade att Socialväsendets budget remitteras till berörda tjänstemän för en genomgång och uppföljning i förhållande
till bokslut 2015, innan styrelsen åter behandlar den.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Styrelsen beslutade att byggnadstekniska förvaltningen genomför
en undersökning av lämpliga åtgärder rörande ventilationen i Solgården inför behandling av investeringsbudgeten.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Dnr: KANSLI 289/2016
KS § 339

UTLÅTANDE SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSREFORM ("SOTE")

Social- och Hälsovårdsministeriet och Finansministeriet i riket har
begärt utlåtande av samtliga kommuner, även de åländska, över
det omfattande förslag till lagändringar som föreslås med anledning av Landskapsreformen i riket och överföringen av ansvaret
för social- och hälsovården till den ny landskapen, den s.k. SOTEreformen. Sammanlagt 15 områden i riket ska ta över all socialoch hälsovård från samtliga kommuner, med undantag av Åland.
Länk till webbsida med lagframställningar:

http://alueuudistus.fi/hallituksen-esitysluonnos-31-82016?p_p_id=56_INSTANCE_I7eHeBhg9vBE&p_p_lifecycle=0&p_
p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column2&p_p_col_count=2&_56_INSTANCE_I7eHeBhg9vBE_languageId=
sv_SE
Materialet omfattar totalt drygt 800 sidor.
Åländska kommuner berörs av de förändringar som föreslås i inkomstskattelagen. De nya landskapen i riket kommer att finansieras av staten, vilket innebär att statens andel av inkomstskatten
ökas genom lag, och kommunernas beskattningsrätt inskränks så
att den genomsnittliga minskningen av inkomstskattesatserna i
kommunerna anges till 12,3 %-enheter.
Landskapet Ålands situation har uppmärksammats i förslaget genom att det i förslaget ingår en justering av avräkningsbeloppet,
”klumpsumman”, från nuvarande 0,45 % av statens intäkter exklusive lån till 0,47 %. Med nuvarande förhållande mellan statsskatt
och kommunalskatt skulle en sådan justering innebära ca 10 miljoner euro. Hur stor överföringen blir efter att statens andel av inkomstbeskattningen ökas är i dagsläget mycket svårt att beräkna.
Applicerar man minskningen i inkomstskattesats på de åländska
kommunerna så kan minskningen av skatteintäkter blir närmare
60 miljoner euro. Kommunalskatten ger ca 92 miljoner euro med
nuvarande skatteuttag och efter justeringen skulle skatteintäkterna uppgå till uppskattningsvis 30-35 miljoner euro vilket ställer
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.
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Eckerö den
__/__20__

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
8

Sammanträdesdatum
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krav på ett helt annorlunda fördelningssystem där Ålands Landskapsregering har en nyckelroll.
Förändringen är nära förestående, eftersom reformen i riket är avsedd att träda i kraft från och med 1.1.2019.
Mycket är ännu oklart rörande hur de åländska kommunerna
kommer att beröras av reformen, och hur den kostnadsneutralitet
mellan stat och kommuner, som är en av utgångspunkterna med
reformen, i verkligheten uppnås för kommunerna på Åland.
Enskilda kommuner på Åland har möjlighet att, i stället för att avge
ett eget utlåtande, understöda Ålands kommunförbunds utlåtande
över SOTE-reformen som kommer att antas vid förbundsstyrelsens nästa möte 4.11.2016 i enlighet med beslut av förbundsstyrelsen § 52/10.10.2016. För protokollet från förbundsstyrelsens
möte 10.10.2016, se länk:

http://www.kommunforbundet.ax/files/fst6101016.pdf
För ett första utkast till utlåtande inför förbundsstyrelsens möte
4.11, se bilaga.
./.
Ålands kommunförbund har uppgett att kommunförbundets ambitioner att kommunernas utlåtanden skulle ingå som en del i Ålands
Landskapsregerings utlåtande kommer av allt att döma inte att realiseras, varför stöd för, och enighet kring, ett utlåtande från
kommunerna vore nödvändigt.

Kommundirektörens förslag:
Eckerö kommun ställer sig bakom Ålands Kommunförbunds utlåtande som läggs fram vid förbundsstyrelsens nästa möte
4.11.2016 i enlighet med beslut av förbundsstyrelsen §
52/10.10.2016. Kommunstyrelsen beslut utgör också direktiv inför
förbundsstyrelsemötet ifråga.

BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
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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: 335-338
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 339
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: 339
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.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__
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Sammanträdesdatum
01.11.2016
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-

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
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Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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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

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

