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Sammanträdesdatum
22.09.2016
KF § 105

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Enligt § 11 kap. 4 i Eckerö kommuns förvaltningsstadga ska i kallelse
till fullmäktige anges följande: ”I kallelsen anges datum, tidpunkt och
plats för sammanträdet samt vilka ärenden som ska upptagas till behandling.”
Enligt samma paragraf ska kallelsen ”utsändas minst sju dagar innan
sammanträdet till varje kommunfullmäktigeledamot och till kommunstyrelsens presidium”.
I § 13 kap. 4 anges följande om föredragningslistan: ”Föredragningslistan bör medfölja kallelsen till sammanträdet men kan också sändas
skilt.” Om innehållet i föredragningslistan anges i samma paragraf:
”Föredragningslistan skall innehålla en förteckning och redogörelse
över de ärenden som skall behandlas och beredda förslag till beslut
från kommunstyrelsen eller från annat organ som kommunfullmäktige
i särskilda fall utsett till beredningsorgan”.
Fullmäktige beslutade i 21.4.2016/§ 67 att kallelse, föredragningslista
och bilagor distribueras elektroniskt till alla fullmäktigledamöter torsdagen före fullmäktigemötet, i enlighet med den tidsgräns för kallelsen som anges i Eckerö kommuns förvaltningsstadga (d.v.s. kallelse
ska ”utsändas minst sju dagar” före mötet).
Av beslutet 21.4.2016 framgår också följande: handlingarna finns
fr.o.m. tidpunkten för den elektroniska utsändningen tillgängliga i det
s.k. Inet. Vid mötet finns kallelse, föredragningslista och bilagor tillgängliga i pappersformat för den som meddelar kommunkansliet om
sin önskan att få handlingarna i pappersformat. Alternativt kan kallelse, föredragningslista och bilagor avhämtas på kansliet i pappersformat före mötet, om önskemål om det meddelas kansliet.
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutsfört.
BESLUT:
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
22.09.2016
KF § 106

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Kommunfullmäktige väljer två protokolljusterare som tillsammans
med ordförande och sekreteraren undertecknar protokollet från mötet.
Protokolljusterare väljs för uppdraget vid varje sammanträde om inte
kommunfullmäktige besluter om en annan ordning.
Protokolljusteringen görs i enlighet med KF § 68/21.4.2016 med
elektroniska medel och ska vara genomförd senast vid en viss tidpunkt, som beslutas vid sammanträdet.
BESLUT:
Brage Eklund och Åsa Häggblom valdes till protokolljusterare.
Protokolljusteringen görs i enlighet med KF § 68/21.4.2016 med
elektroniska medel och ska vara genomförd senast kl. 20.00 fredagen
23.9.2016.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
22.09.2016
KF § 107

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:
Kari Kärki lämnade in ”Motion angående kommunbidrag till Pelarens
verksamhet”. Motionen remitterades till styrelsen för beredning.
En frågestund hålls efter att fullmäktiges formella sammanträde avslutats, i enligt med 10 § 4 kap. i Eckerö kommuns förvaltningsstadga, efter förslag av Kerstin Wikgren
Det beslutades att § 118 (Anmälningsärenden) tas upp som första
ärende efter denna punkt.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
22.09.2016

Dnr: KANSLI 213/2016
KF § 108

ANHÅLLAN OM ATT HYRESFRITT FÅ DISPONERA EKERGÅRDENS SAMLINGSLOKAL

Folkhälsan i Eckerö har anhållit om att få nyttja Ekergården för aktiviteter hyresfritt, se bilaga. Datum eller specifika veckodagar är ännu
inte helt fastställda.
./.
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar föreslå inför fullmäktige att Folkhälsan i Eckerö hyresfritt får nyttja Ekergårdens samlingssal för aktiviteter.
BESLUT:
Styrelsen beslutade föreslå inför fullmäktige att Folkhälsan i Eckerö,
hyresfritt får nyttja Ekergårdens samlingssal för aktiviteter enligt sin
anhållan. Folkhälsan sköter nödvändig städning efter arrangemangen.
KF § 108/22.9.2016
./.
Anhållan i bilaga.
BESLUT:
Fullmäktige beslutade att Folkhälsan i Eckerö hyresfritt får nyttja
Ekergårdens samlingssal för aktiviteter enligt sin anhållan. Folkhälsan sköter nödvändig städning efter arrangemangen.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
22.09.2016
KF § 109

PLOGNINGSAVGIFT FÖR PENSIONÄRER SOM ÅTNJUTER KOMMUNAL HEMSERVICE
2017

Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 108
Upptog till behandling plogningsavgifter för pensionärer över 80 år
fyllda och de pensionärer som erhåller kommunal hemservice för säsongen 2016/2017.
2016 behölls avgiften på samma nivå som år 2015 dvs. 60,00 € exkl.
moms.
75,00€ motsvarar ungefär kommunens kostnader för 1 timmes plogning.
Information om och instruktioner för plogningen läggs ut på kommunens hemsida samt på fakturan som skickas ut.
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 108
FÖRSLAG:
Byggnadstekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att plogningsavgifterna för pensionärer över 80 år
fyllda och de som erhåller kommunal hemservice höjs från 60,00€
exkl. moms 24% till 75,00€ exkl. moms samt att en förseningsavgift
på 50% uppbärs för obetald plogningsfaktura innan 31.10.2016.
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 108
BESLUT:
Enligt förslag.

KS § 235/30.8.2016
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att
plogningsavgiften för pensionärer över 80 år fyllda och de som erhåller kommunal hemservice samt klienter med färdtjänst höjs
från 60,00€ exkl. moms 24% till 75,00€ exkl. moms samt att en
förseningsavgift på 50% uppbärs för obetald plogningsfaktura innan 31.10.2016.
BESLUT:
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
22.09.2016

John Hilander understödde föreliggande förslag. Jan-Anders
Öström föreslog oförändrade avgifter. Susann Fagerström understödde förslaget.
Ja-propositionen utgjordes av John Hilanders förslag. Nejpropositionen utgjordes av Jan-Anders Öströms förslag. Styrelsen
röstade om förslagen. En ledamot röstade ja och fem ledamöter
röstade nej, se röstningsprotokoll i bilaga.
Därmed beslutade styrelsen att föreslå inför fullmäktige att plogningsavgiften för pensionärer över 80 år fyllda och de som erhåller
kommunal hemservice samt klienter med färdtjänst är oförändrad
2017 samt att en förseningsavgift på 50% uppbärs för obetald
plogningsfaktura innan 31.10.2016.
KF § 109/22.9.2016

BESLUT:
Kari Kärki understödde föreliggande förslag.
Kerstin Wikgren föreslog att avgiften 2017 skulle höjas med 15
euro till 75,00€ exkl. moms. Förslaget understöddes av Tommy
Nordin.
Därmed förelåg två förslag. Styrelsens förslag, understött av Kari
Kärki, utgjorde röstningsproposition ja. Kerstin Wikgrens förslag,
understött av Tommy Nordin, utgjorde röstningsproposition nej.
Åtta ledamöter röstade nej och en ledamot röstade ja (tre nedlagda röster, en frånvarande), se röstningsprotokoll i bilaga.
Därmed beslutade fullmäktige att plogningsavgiften 2017 för
pensionärer över 80 år fyllda och de som erhåller kommunal hemservice samt klienter med färdtjänst höjs från 60,00€ exkl. moms
24% till 75,00€ exkl. moms samt att en tilläggsavgift på 50% uppbärs för obetald plogningsfaktura innan 31.10.2016.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
22.09.2016

Dnr: KANSLI 80/2016
KF § 110

BOKSLUT 2015

I Kommunallagen (1997:73) för Landskapet Åland stadgas i § 67:
”Om kommunens bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut gäller,
utöver vad som bestämts i denna lag, i tillämpliga delar vad som
stadgas i bokföringslagen (FFS 655/1973)”.
I enlighet med samma lag § 68 är kommunens räkenskapsperiod ett
kalenderår. Styrelsen skall göra upp ett bokslut för varje räkenskapsperiod och överlämna bokslutet till fullmäktige före utgången av juni
månad året efter räkenskapsperioden. I bokslutet skall ingå en resultaträkning, en balansräkning och bilagor till dem samt en översikt
över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. I verksamhetsberättelsen skall styrelsen redogöra för hur de mål för verksamheten
och ekonomin som fullmäktige ställt upp har nåtts, samt för väsentliga
frågor som gäller kommunens förvaltning och ekonomi som inte redovisas i resultaträkningen eller balansräkningen.
I enlighet med kommunallagen § 70 skall styrelsen, när verksamhetsberättelsen överlämnas, föreslå åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat och för att balansera ekonomin.
./.
Balansbok 2015 återfinns i bilaga.
Räkenskapsperiodens underskott är 43 744,46 euro.
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens underskott på 43 744,46 euro överförs till kontot överskott
från tidigare år. Överföringen medför att det ackumulerade överskottet uppgår till 3 960 082,34 €.
Därtill beslutar kommunstyrelsen att:
- godkänna bokslutet för år 2015.
- underteckna handlingarna samt överlämna handlingarna till revisorerna för slutrevision.
Därmed överlämnar kommunstyrelsen bokslutet till kommunfullmäktige.
BESLUT:
Enligt förslag.
Protokolljusterarnas signatur

Ordf.
Sekr.

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
22.09.2016

KS § 183/14.6.2016
Revisorerna har genomfört slutrevision. Revisorer för mandatperioden som avslutades 2015 var Tove Lindström-Koli, Fredrik Lindqvist
och Sven-Eric Carlsson. Handlingarna har undertecknats av två av
revisorerna, Tove Lindström-Koli och Fredrik Lindqvist.
Revisionsberättelsen och revisionsrapporten är bilagda.
Sven-Eric Carlsson har inte skrivit under. Sven-Eric Carlsson har
10.6.2016 ingett två handlingar till kommunen, se bilagor. En handling är rubricerad ”Reservation” och lyder:
”Utlåtande om godkännande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet
Undertecknad förordar att de redovisningsskyldiga tjänstemännen
beviljas ansvarsfrihet för den av oss granskade räkenskapsperioden.
Vad kommunstyrelsen beträffar så anser jag att den förvaltning som
har utövats under 2015 inte uppfyller god förvaltning av kommunen
och reserverar mig till den delen (förvaltningsstadga för Eckerö kommun 12:6). Därför bör kommunfullmäktige noggrant överväga det beslut man tar när man fastställer 2015 års verksamhet.
Eckerö 1 juni 2016
Sven-Eric Carlsson”
Den andra handlingen är rubricerad: ”Iakttagelser gjorda av de utsedda lokala revisorerna i samband med revision av verksamhetsår
2015 enligt 75 § i kommunallagen för landskapet Åland. Kommunstyrelsen och fullmäktiges ordförande i Eckerö till kännedom.”
Därefter följer en genomgång av ett antal områden; ”Förvaltning” med
underrubrikerna ”Motioner” och ”Kallelse till fullmäktige”, ”Tekniska
nämnden” med underrubrikerna ”Avloppsledning till Torp” och ”Avfallshantering och miljövård”, ”Näringsverksamhet”, och ”Sammanfattning”. Handlingen är underskriven av ordinarie revisor Sven-Eric
Carlsson och suppleant Nina Andersson. Till handlingen finns tre bilagor: Bilaga A ”Protokollsunderlag och kostnader med anledning av
kommundirektören”, Bilaga B ”Graf beskrivande utvecklingen av externa konsultkostnader” och Bilaga C ”Synpunkter som framkommit
vid samtal med den ordinarie kanslipersonalen vid Eckerö kommunkansli” (daterad 11 september 2015).
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
22.09.2016

För ytterligare detaljer, se de bilagda handlingarna.
./.
Balansbok 2015 återfinns i bilaga.
I § 77 Kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland sägs bl.a.:
”När fullmäktige fastställer bokslutet skall fullmäktige besluta om ansvarfrihet för de redovisningsskyldiga”.
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen överlämnar bokslut och verksamhetsberättelse för
år 2015 till kommunfullmäktige för slutligt godkännande.
Revisionsberättelsen, med en skriftlig reservation av Sven-Eric Carlsson, och revisionsrapporten delges kommunfullmäktige.
Styrelsen noterar de handlingar som ingetts rörande bokslutet och att
en av de tre revisorerna inte undertecknat revisionsberättelsen och
revisionsrapporten, men noterar samtidigt att det följer av § 77 i
Kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland att det är fullmäktige
som beslutar om ansvarsfriheten.
Revisionsrapporten bereds som ärende av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens underskott på 43 744,46 euro överförs till kontot överskott
från tidigare år. Överföringen medför att det ackumulerade överskottet uppgår till 3 960 082,34 €.

BESLUT:
Enligt förslag.

KF § 103/16.6.2016
Det av kommunstyrelsen godkända bokslutet återfinns i bilaga
(har även sänts som papperkopia till alla fullmäktigeledamöter).
Även revisionsberättelsen, med en skriftlig reservation av SvenEric Carlsson, finns bilagd.
./.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
22.09.2016

Ytterligare bilagor, för kännedom, är revisionsrapporten och den
handling som är rubricerad ”Iakttagelser … etc”.

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

KS § 259/13.9.2016
Revisionsrapporten rörande bokslut för 2015 återfinns i bilaga.
./.
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar meddela fullmäktige att granskningen av kommunens förvaltning föranlett följande åtgärder/rekommendationer:
Angående rekommendationen att kommunstyrelsen bör ha en fast
agenda protokollen från nämnderna tas upp, kommer styrelsen fortsättningsvis att inkludera dem på sin dagordning.
Vad gäller delegering har en ny instruktion för den nya Byggnadstekniska nämnden antagits av kommunfullmäktige, liksom en delegeringsordning. Arbete pågår ed att förnya Socialnämndens instruktion
och delegeringsordning.
Arbetet med att slutföra kartläggningen av vatten- och avloppsanslutningarna fortgår inom förvaltningen. I samband med inrättandet av en
ny delegationsordning för kommunteknikern har nya arbetsrutiner
skapats, t.ex. ett internt kontrollregister har upprättats som lätt kan
jämföras med utdrag från diariet för att undvika misstag.
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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Enligt revisionsrapporten var kommunens juridiska kostnader 2015
såpass stora att de borde ha upphandlats. Rekommendationen noteras. Hittills under 2016 har det inte uppkommit juridiska kostnader i
samma storleksordning.
Vad gäller anskaffningsdirektiv pågår arbetet med detta.
Rörande regelbundna delårsuppföljningar till styrelsen och nämnderna görs sådana, liksom till kommunfullmäktige.
Ansträngningar görs att åtgärda luftkvaliteten på ekonomikansliet.
Det positiva omdömet om arbetsklimatet på Solgården noteras och
välkomnas.
BESLUT:
Revisionsrapporten rörande bokslut för 2015 återfinns i bilaga.
./.
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar meddela fullmäktige att granskningen av kommunens förvaltning föranlett följande åtgärder/rekommendationer:
Angående rekommendationen att kommunstyrelsen bör ha en fast
agenda där protokollen från nämnderna tas upp, kommer styrelsen
fortsättningsvis att inkludera dem på sin dagordning.
Vad gäller delegering har en ny instruktion för den nya Byggnadstekniska nämnden antagits av kommunfullmäktige, liksom en delegeringsordning. Arbete pågår med att förnya Socialnämndens instruktion och delegeringsordning.
Arbetet med att slutföra kartläggningen av vatten- och avloppsanslutningarna fortgår inom förvaltningen. I samband med inrättandet av en
ny delegationsordning för kommunteknikern har nya arbetsrutiner
skapats, t.ex. ett internt kontrollregister har upprättats som lätt kan
jämföras med utdrag från diariet för att undvika misstag.
Enligt revisionsrapporten var kommunens juridiska kostnader 2015
såpass stora att de borde ha upphandlats. Rekommendationen noteras. Hittills under 2016 har det inte uppkommit juridiska kostnader i
samma storleksordning.
Vad gäller anskaffningsdirektiv pågår arbetet med detta.

Protokolljusterarnas signatur
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Rörande regelbundna delårsuppföljningar till styrelsen och nämnderna görs sådana, liksom till kommunfullmäktige.
Ansträngningar görs att åtgärda luftkvaliteten på ekonomikansliet.
Det positiva omdömet om arbetsklimatet på Solgården noteras och
välkomnas.

BESLUT:
Enligt förslag.

KF § 110/22.9.2016
Revisionsrapporten 2015 i bilaga.
BESLUT:
Fullmäktige antecknade detta till kännedom.
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Dnr: BTN 221/2016
KF § 111

HAMNSTADGA FÖR SMÅBÅTSHAMNEN I KÄRINGSUND

Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 107
Upptas till behandling hamnstadgar för småbåtshamnen i Käringsund.
Förslag till uppdaterade stadgar enligt bilaga BTN 107-2016
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 107
FÖRSLAG:
Byggnadstekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att uppdaterade hamnstadgar godkänns enligt bilaga BTN 107-2016.
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 107
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden förordar för kommunstyrelsen att uppdaterade hamnstadgar godkänns enligt bilaga BTN 107-2016.

KS § 236/30.8.2016
./.
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att den uppdaterade hamnstadgan godkänns enligt bilaga.
BESLUT:
Frågan bordlades till påföljande möte.

KS § 261/13.9.2016
./.
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att den uppdaterade hamnstadgan godkänns enligt bilaga, inkl. en avtalsmall att användas
för uthyrning av hamnplatser, se bilaga.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Sammanträdesdatum
22.09.2016
KF § 111/22.9.2016
Förslag uppdaterad hamnstadga med avtal i bilaga.

BESLUT:
Fullmäktige fastställde hamnstadgan enligt bilaga.
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Sammanträdesdatum
22.09.2016
KF § 112

AVGIFTER FÖR SMÅBÅTSHAMNEN 2017

Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 106
Upptogs till behandling hamnavgifter för småbåtshamnen i Käringsund för år 2017, samt att föreslå dem för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
2016 höjdes hamnavgiften med 2% till 134,77€ exkl. moms för att
följa den nationella inflationstakten. Årets inflationstakt ligger nära 2%
enligt Finlands bank.
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 106
FÖRSLAG:
Byggnadstekniska nämnden föreslår inför kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige att avgiften för hyra båtplats vid småbåtshamnen
höjs med 2% för att följa inflationstakten från 134,77 € exkl. moms till
137,47€ exkl. moms.
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 106
BESLUT:
Enligt förslag.
__________
KS § 237/30.8.2016
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att avgiften för hyra båtplats vid
småbåtshamnen höjs med 2% för att följa inflationstakten från
134,77 € exkl. moms till 137,47€ exkl. moms.
BESLUT:
Frågan bordlades till påföljande möte.
KS § 262/13.9.2016

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att avgiften för hyra båtplats vid
småbåtshamnen höjs med 2% för att följa inflationstakten från
134,77 € exkl. moms till 137,47€ exkl. moms.
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Sammanträdesdatum
22.09.2016

BESLUT:
Enligt förslag.

KF § 112/22.9.2016

BESLUT:
Fullmäktige beslutade att avgiften för hyra för båtplats vid småbåtshamnen 2017 höjs med 2% för att följa inflationstakten från
134,77 € exkl. moms till 137,47€ exkl. moms.
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Sammanträdesdatum
22.09.2016
KF § 113

TILLBYGGNAD AV DAGHEM - VÄG

Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 102
Kommunstyrelse 16.02.2016 § 35
Kommunstyrelsen kan enligt 7 § 9 kap. i Eckerö kommuns förvaltningsstadga tillsätta kommittéer för ett särskilt uppdrag. Kommittén
verkar till dess uppdrag är slutfört om inte styrelsen beslutar upplösa
kommittén innan dess. Kommittéernas ekonomiska handlingsutrymme regleras av beviljade anslag inom budgetramar.
Enligt beslut av kommunfullmäktige 10.12.2015 § 109 ”Budget 2016
och ekonomiplan 2017-2018” har 200 000 euro avsatts år 2016 och
ytterligare 200 000 euro år 2017 för tillbyggnad av daghemmet.
En kommitté bör tillsättas för tillbyggnad av daghemmet.
Kommitténs uppgift är att:
- Verkställa projektering och kostnadsberäkning
- Föreslå tidsplan för arbetena
- Upphandling
- Delta i arbetsplatsmöten
- Dokumentering
- Rapportera till kommunstyrelsen
- Byggnadskommittén medverkar och stöder arbetet till tillbyggnaderna är klara

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

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

KS § 35/16.2.2016
Styrelsen beslutade att tillsätta följande i byggnadskommittén för
tillbyggnaden av daghemmet:
Brage Eklund, Susanna Eklund, Anders Svebilius, Susann Fagerström och John Hilander.
Protokolljusterarnas signatur
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Sammanträdesdatum
22.09.2016

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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Sammanträdesdatum
22.09.2016

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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Sammanträdesdatum
22.09.2016

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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Sammanträdesdatum
22.09.2016

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.
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Sammanträdesdatum
22.09.2016
KF § 114

KOMMUNDIREKTÖR

Kommundirektören har skriftligen sagt upp sig 28.8.2016, se bilaga,
för att ägna sig åt en annan sysselsättning. Uppsägningstiden är tre
månader.
./.
Styrelseordförandes förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att uppsägningen beviljas
och att kommunstyrelseordföranden överenskommer med kommundirektören om tidpunkten för tjänsteförhållandets upphörande.
Styrelsen föreslår vidare att arbetsgivargruppen enligt § 2 kap. 9 i
Eckerö kommuns förvaltningsstadga (kommunfullmäktiges presidium
och kommunstyrelsens presidium) genomför ett rekryteringsförfarande (annonserar, intervjuar m.m.) med mål att ta fram ett förslag på
efterträdare.
BESLUT:
Kommundirektören anmälde jäv, kommunstyrelsen konstaterade att
jäv föreligger. Kommundirektören lämnade rummet under ärendets
behandling.
Gunilla Holmberg utsågs till sekreterare för paragrafen. Kommunstyrelsen understödde förslaget enhälligt med tillägget att arbetsgivargruppen ges befogenhet att anlita extern expertis.
KF § 109/22.9.2016

Uppsägning i bilaga.
BESLUT:
Kommundirektören anmälde jäv. Fullmäktige konstaterade att jäv förelåg. Kommundirektören lämnade sin plats och satt på åhörarplats
under ärendets behandling. André Sjöström utsågs till sekreterare för
punkten.
Fullmäktige beslutade att bevilja kommundirektörens ansökan om avsked och att kommunstyrelseordföranden överenskommer med
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kommundirektören om tidpunkten för tjänsteförhållandets upphörande.
Vidare beslutades att arbetsgivargruppen enligt § 2 kap. 9 i Eckerö
kommuns förvaltningsstadga (kommunfullmäktiges presidium och
kommunstyrelsens presidium) genomför ett rekryteringsförfarande
(annonserar, intervjuar m.m.) med mål att ta fram ett förslag på efterträdare.
Det beslutades också att gruppen skulle utökas med två kvinnor.
Fullmäktige beslutade även att gruppen ges befogenhet att anlita extern expertis.
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22.09.2016
KF § 115

ORDFÖRANDESKAP NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

Under § 228/KS 30.8.2016 begärde John Hilander att frågan om ordförandeskap i Närings- och Kulturnämnden klargörs för styrelsen. Styrelsen överenskom att frågan skulle tas upp vid påföljande möte.
Ordförande i Närings- och Kulturnämnden Joel Widgren har inkommit
med begäran att p.g.a. sjukdomstillstånd entledigas från sitt uppdrag
som ordförande under åtminstone resterande del av innevarande år,
se bilaga.
./.
Kommundirektörens förslag:
Närings- och Kulturnämndens ordförandeskap utövas f.n. av viceordförande Johan Hellström och det förhållandet förutses fortsätta tillsvidare. Styrelsen noterar skrivelsen från nuvarande ordförande Joel
Widengren, där det anges att ordförandeskapet inte kommer att utövas av honom under 2016, och ser fram mot ny information angående ordförandeskapets utövande så snart som möjligt efter årsskiftet
2016-2017.
Kommunfullmäktige informeras om situationen.
BESLUT:
Enligt förslag.

KF § 115/22.9.2016

BESLUT:
Fullmäktige antecknade informationen till kännedom.
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Sammanträdesdatum
22.09.2016
KF § 116

KOSTNADER ENKÄT

Under § 228/KS 30.8.2016 begärde John Hilander att frågan om
Brage Eklunds enkät, som behandlades i § 173/30.5.2016 skulle tas
upp vid nästa möte rörande vad enkäten kostat. (Styrelsen beslutade
i § 173:
”.. Därmed beslutade styrelsen att, med anledning av den information
som kommit styrelsen till del angående enkät till småbarnsföräldrar i
Eckerö kommun från fullmäktigeledamot Brage Eklund, har styrelsen
fått tilläggsinformation från fullmäktigeledamot Eklund och styrelsen
antecknade sig ärendet till kännedom. ..”). Styrelsen beslutade att
frågan skulle tas upp vid nästa möte.
Brage Eklund har till kommunen betalat följande enligt faktura från
kommunkansliet:
- Porto 88 x 1 euro (frimärken för utsändning samt på svarskuvert
till 44 mottagare) = 88 euro
- Arbetskostnader två timmar = totalt 40 euro
- 44 kopior = 3,27 euro
- Kuvert samt papper = 10,91 euro
Summa (inkl. moms)

142,18 euro

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen antecknar sig informationen till kännedom.
BESLUT:
Styrelsen antecknade sig informationen till kännedom. John Hilander
föreslog att informationen om kostnaderna skulle delges fullmäktige.
Janne Fagerström understödde förslaget. Därmed beslutade styrelsen att fullmäktige delges informationen om kostnaderna till kännedom.
KF § 116/22.9.2016
BESLUT:
Fullmäktige antecknade ärendet till kännedom.
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Sammanträdesdatum
22.09.2016
KF § 117

KOMMUNALA ARVODEN 2016

Kommunstyrelse 13.10.2015 § 260

./.

Kommunfullmäktige fastställer kommunala arvoden. Senaste justering gjordes
12.1.2012. Eckerö kommuns arvodestadga i bilaga till kallelsen:
bilaga § 260.
En jämförelse visar att Eckerö kommuns arvoden är på en skälig nivå. Arvoden
för styrelseordförande varierar mycket från kommun till kommun. Styrelseordförande bör ofta fungera som bollplank för kommundirektör och som kontaktlänk
mellan politiker och tjänstemän. Styrelseordförande deltar också en del i den
operativa verksamheten.
Nämndordförandenas, styrelseordförandes och fullmäktigordförandes årsarvode diskuteras på mötet.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att mötesarvoden och årsarvoden 2015 hålls
oförändrade och fastställs enligt bilaga § 260 och att årsarvoden fastställs enligt
följande:
Årsarvoden för ordförande 2016
Kommunfullmäktige 900 €
Kommunstyrelsen 2100 €
Miljö- och byggnadsnämnden 500 €
Socialnämnden 800 €
Skol- och fritidsnämnden 500 €
Tekniska nämnden 650 €
Näringsnämnden 300 €
BESLUT:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att årsarvoden 2016 hålls oförändrade och
fastställs enligt följande:
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.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
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Vad gäller sammanträdesarvoden föreslår styrelsen inför fullmäktige att de
fastställs oförändrade för 2016 enligt följande:
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 35,00 €
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,
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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 15€ för förtroendevalda såvida justeringen sker annan tid än genast efter sammanträdet eller på
följande möte. Tjänstemän erhåller justeringsarvode om justeringen är
utanför flextid och inte genast efter sammanträdet eller på följande möte.
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.

KS § 328 /16.11.2015
Kommunfullmäktige fastställer kommunala arvoden. Senaste justering gjordes
12.1.2012. Kommunfullmäktige den 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.”
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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 €
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 €
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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
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
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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.
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 €
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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:
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
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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
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
Protokolljusterarnas signatur
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påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes
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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.
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.
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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.

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.
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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
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.
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KF § 118

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Halvårsuppföljning biläggs.

Preliminära prognoser 2015-2022 biläggs.

Eckerö kommuns utlåtande ang. Förslag till nytt landskapsandels-

system 2018 i bilaga.

FRÅGESTUND
Följande frågor ställdes::
-

-

-

Hur distribueras information om olika viktiga frågor till kommunens
förtroendevalda, t.ex. frågan angående om hur många platser
som kommunen planerar inneha i kf DGH/Oasen 2017?
Finns det behov av att få mer kunskap om kommuninvånarnas
åsikter om olika frågor och borde det diskuteras hur, och med
vilka instrument, man skulle kunna inhämta sådan kunskap?
Borde inte information om att kommundirektören skulle sluta ha
distribuerats av t.ex. kommunstyrelseordförande eller kommunfullmäktigeordförande till alla förtroendevalda?
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BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär enligt 111 § KomL inte anföras över beslutet i nedanstående paragrafer.
Paragrafer: 105-107, 110, 113, 115, 116, 118
Enligt 15 § FörvaltningsprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte
anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:

BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och
besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär.
§§ 108, 109, 111, 112, 114, 117
Besvärsmyndighet, adress och postadress:
Ålands Förvaltningsdomstol
PB 31
22101 Mariehamn
Kommunalbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar
Förvaltningsbesvär, paragrafer:
Besvärstid dagar
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
Paragrafer:
Besvärstid dagar
Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet.

Fogas till protokollet

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
41

Sammanträdesdatum
22.09.2016
Besvärskrift

I besvärsskriften skall uppges:
- ändringssökandes namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringar till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv, eller av
den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften
undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress
anges
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original
eller officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden räknas.

Inlämnande av
besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post
eller genom bud, men i så fall på sändarens eget ansvar. Handlingarna
skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Tilläggsuppgifter
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