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Sammanträdesdatum
19.12.2017
KF § 95

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunfullmäktige 19.12.2017 § 95

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 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.
BESLUT:
Mötet förklaras lagenligt sammankallat.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
19.12.2017
KF § 96

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunfullmäktige 19.12.2017 § 96

Förslag:
Föredragningslistan godkänns med följande extra ärende:
1. Riktlinjer inför förbundsfullmäktige, SÅHD § 102.
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
19.12.2017
KF § 97

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Kommunfullmäktige 19.12.2017 § 97

Kommunfullmäktige väljer två protokolljusterare som tillsammans
med ordförande och sekreteraren undertecknar protokollet från mötet.
Protokolljusterare väljs för uppdraget vid varje sammanträde om inte
kommunfullmäktige beslutar om en annan ordning.
Protokolljusteringen görs i enlighet med KF § 68/21.04.2016 med
elektroniska medel och ska vara genomförd senast vid en viss tidpunkt, som beslutas vid sammanträdet.
BESLUT:
Rune Söderlund och Kerstin Wikgren väljs till protokolljusterare. Protokolljusteringen ska göras senast 21.12.2017 kl. 20.00.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
19.12.2017
KF § 98

BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN 2019 -2020

Kommunfullmäktige 19.12.2017 § 98
Kommunstyrelse 28.11.2017 § 345
Kommunstyrelse 21.11.2017 § 328
Kommunstyrelse 14.11.2017 § 316
Kommunstyrelse 07.11.2017 § 308
Kommunstyrelse 02.11.2017 § 304
Bilagor:
1. BTN- budgetförslag (sammanställning)
2. Budgetförslag investeringar
3. Budgetsammanställning investeringar
4. Textdel drift och investeringar
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen går igenom Byggnadstekniska förvaltningens förslag till
budget inkl. investeringsförslag.
BESLUT:
Kommunstyrelsen noterar till sin kännedom lämnad information av
Mikael Stjärnfelt, Emma Saarela och Maarit Grönlund.

Kommunstyrelse 07.11.2017 § 308

Ekonomichef Maarit Grönlund, skolföreståndare Maria Bonds
och skolnämndens ordförande Christina Jansson är närvarade
vid budgetbehandlingen
Bilagor:
5. Skolnämndens budgetförslag 2018
6. Budgetförslag 2018, textdelen
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen går igenom skolnämndens förslag till
budget.
BESLUT:
Kommunstyrelsen noterar lämnad information av, ekonomichef Maa-

rit Grönlund, skolföreståndare Maria Bonds och skolnämndens
ordförande Christina Jansson till sin kännedom.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
19.12.2017

Kommunstyrelse 14.11.2017 § 316
Styrelsen går igenom avsnitten allmän förvaltning och övrig verksamhet. Ekonomichef Maarit Grönlund närvarar vid budgetbehandlingen.
Bilagor:
1. Eckerö kommun arbetsbudget 2018
2. Finansiering 2018
3. Allmän- och övrig förvaltning, finansiering
4. Jämförelse med ramen 2018, allmänförvaltning
5. Jämförelse med ramen 2018, övrig verksamhet
6. Jämförelse med ramen 2018, brand
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen går igenom avsnitten allmän förvaltning och övrig
verksamhet.

BESLUT:
Kommunstyrelsen noterar framförd information från ekonomichefen,
Maarit Grönlund.
Kommunstyrelse 21.11.2017 § 328

Kommunstyrelsen går igenom avsnittet Socialväsendet. Ekonomichef
Maarit Grönlund, tf. socialchef Marjo Österberg, äldreomsorgsledare
Sandra Karlsson och daghemsföreståndare Gun Siven närvarar vid
budgetbehandlingen.
Bilagor:
1. Jämförelse med ramen 2018, KS § 328 A 21.11.2017
2. Socialnämnden budget 2018, KS § 328 B 21.11.2017
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen går igenom socialnämndens förslag för socialväsendet.
BESLUT:
Kommunstyrelsen antecknar information framförd av Maarit Grönlund, tf. socialchef Marjo Österberg, äldreomsorgsledare Sandra
Karlsson och daghemsföreståndare Gun Siven till sin kännedom.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
19.12.2017

Kommunstyrelsen uppmannar samtliga tjänstemän att inför nästa
sammanträde, den 28.11.2017 inkomma med inbesparingsförslag till
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelse 28.11.2017 § 345
Bilagt finns ansökningar om verksamhetsunderstöd, Eckerö kommuns arbetsbudget 2018 inklusive de ändringar som tillkommit under
behandlingen, samt budgetförslag på kontonivå för samma år.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen går igenom och diskuterar överlämnat förslag från
samtliga förvaltningar. Kommunstyrelsen föreslår budget 2018 och
ekonomiplan 2019-2020.
BESLUT:
Kommunstyrelsen befullmäktigar kommundirektören och ekonomichefen att föra in ändringar vad avser grundavgift som tillkommit från
Oasens förbundsfullmäktige.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att budget för
2018 och ekonomiplan 2019-2020 fastställs i enlighet med bilaga.
Kommunstyrelsen uppmärksammar kommunfullmäktige att budgetbehandling för SÅHD och ÅOF ännu inte är avslutad. Eventuella ändringar i budgeten presenteras därför i samband med kommunfullmäktiges sammanträde.

Kommunfullmäktige 19.12.2017 § 98
Bilaga:
1. Kommunstyrelsens förslag till budget 2018 och ekonomiplan
2019-2020.
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att budget för
2018 och ekonomiplan 2019-2020 fastställs i enlighet med bilaga.
Kommunstyrelsen uppmärksammar kommunfullmäktige att budgetbehandling för SÅHD och ÅOF ännu inte är avslutad. Eventuella ändringar i budgeten presenteras därför i samband med kommunfullmäktiges sammanträde.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
19.12.2017

BESLUT:
Kerstin Wikgren föreslår att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för fortsatt behandling i syfte att presentera en kostnadsminskning om 100 000,00 euro. Tage Mattsson och Rune Söderlund understöder förslaget.
Ordföranden fastställer omröstningspropositionen:
JA- Kerstin Wikgrens förslag.
NEJ- Kommunstyrelsens förslag.
Röstningen utföll enligt följande:
4 röster för Kerstin Wikgrens förslag.
8 röster för Kommunstyrelsen förslag.
Se bilagt röstningsprotokoll.
Kommunsfullmäktige att budget för 2018 och ekonomiplan 2019-2020
fastställs i enlighet med bilaga med följande ändringar:
1. Kommunalskatteinkomsterna budgeteras till 99 % av kommunförbundets beräkning, 2 585 880 euro.
2. Oasen: Budgeteras för en plats + 30 dagar. Inkomsterna stryks för
hemkommunsersättning.
3. Skogsbrukslägenheter: 10 000 euro för avverkningsinkomster.
4. Text stryks, s. 65:
”Vad gäller boendeplatser på specialvårdhem, kan behovet komma
att ändras, här kan även Oasens verksamhetsutveckling komma att
påverka”.
5. Text stryks, s.72
”Elever med inlärningssvårigheter ska ges undervisning så att de
känner att de lyckas och duger oavsett nivån på deras prestationer”.
6. Text stryks, s.73
”Assistenterna behövs för elever som har särskilda svårigheter med
att ta emot information och koncentrera sig i storgrupp”.
7. Text stryks, s.74

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
19.12.2017

”I distriktet strävar man till att de elever som har normal begåvning
och kan tillgodogöra sig vanlig undervisning med hjälp av assistent eller speciallärare skall vara kvar i sin vanliga skola”.
8. Text stryks,s.83
”2 700 euro stryks från understöd till barn/ungdomsverksamhet.”
9. Text stryks, s.90
”Återvinningsstationen i Böle flyttas till Storby.
Minska personalkostnader för städning av återvinningsstationer och
omgivning”.
10. Tillägg text, s. 90
”Kommunfullmäktige ger i brådskande ordning uppdrag till styrelsen
att utreda alternativen för självfinansieringen av avfallshanteringen”.
11. Rättelse av text s. 98, flyttas till s. 96
”Ett avtal bör förhandlas med väglaget för Öjvägen 1 (fram till Kallesund) där väglaget tar ansvar för grundförbättring till kommunalvägsstandard”.
12. Text stryks, s.98
”Kommunen tar sedan ansvar för ytbeläggning och drift”.
Investeringar:
Tillägg till investeringsförslag 2019:
Vägbelysning vid Käringsundsvägen - 25 000
Flyttning av investeringar från 2019 till 2020:
Kyrkvikens bostadsvägar

- 20 000

Nybyggnad av gata, Haralds bostadsområde - 23 000
Strukna investeringsförslag från 2020:
Inköp av kompaktlastare till fastighetsskötseln - 40 000
Antagen investeringsplan för 2018 -2020, undertecknas av samtliga
protokolljusterare, sekreterare och ordförande för sammanträdet.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Sammanträdesdatum
19.12.2017

Dnr: KANSLI 369/2016
KF § 99

MOTION ANGÅENDE FÖRSÄLJNING AV KYRKVIKENS BOSTADSOMRÅDE,
UPPFÖLJNING

Kommunfullmäktige 19.12.2017 § 99
Kommunstyrelse 28.11.2017 § 347
Kommunstyrelsen 12.09.2017 § 217
Byggnadstekniska nämnden 15.05.2017 § 59
Kommunstyrelse 28.03.2017 § 79
Närings- och kulturnämnden 13.02.2017 § 19
NKN § 8/31.01.2017
KS §15/24.01.2017
KS § 15/24.1.2017

En motion har inkommit angående försäljning av Kyrkvikens bostadsområde, daterad 15 december, se bilaga.
Ordförandes förslag:
Styrelsen diskuterar motionen och kommer med input.
BESLUT:
Ärendet remitteras till Närings- och kulturnämnden.
En konstadskalkyl över kommunens bostadsområden begärs in från
Byggnads- tekniska nämnden.

NKN § 8/31.1.2017
FÖRSLAG
Nämnden diskuterar motionen.

BESLUT
Remiterar till föredragaren, inväntar mer information.
NKN § 19/13.2.2017
FÖRSLAG
Se över kostnadskalkyl gällande Kyrkvikens bostadsområde,
Se bifogad bilaga
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__
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__/__20__
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Sammanträdesdatum
19.12.2017

BESLUT
Närings- och Kulturnämnden stöder enhälligt motionen förutsatt
att det konsulteras med mäklare.
KS § 79/28.3.2017
Tf. kommundirektörens förslag:

Styrelsen remitterar ärendet till BTN för utlåtande och tilläggsinformation gällande i första hand detaljplan och kommunalteknik.
BESLUT:
Ärendet remitteras till BTN för utlåtande och tilläggsinformation gällande i första hand detaljplan, kommunalteknik och ägarförhållanden.
Styrelsen önskar att BTN återkommer senast 31 maj 2017.
BTN 15.05.17 § 59

Byggnadsinspektörens förslag:
En detaljplan över Kyrkvikens bostadsområd fastställdes 10.10.2013
§ 61 av kommunfullmäktige. Området och dess kommunalteknik mättes in av Alandia map år 2014. Enligt detaljplanen finns det 23 st bostadstomter. Den befintliga detaljplanen överensstämmer inte till alla
delar med hur området disponeras idag. På ett av grönområdena har
det byggts en gata och kommunaltekniken på området har inte utritats i detaljplanen så vissa tomter har kommunalteknik som korsar
tomterna som tyvärr gör att det i dagsläget inte går att bebygga alla
tomter då kommunen inte godkänner att byggnader uppföras ovan
kommunalteknik (avlopp och vatten).
På detaljplaneområdet finns det idag 8 st tomter som är i privat ägo,
resterande mark ägs av kommunen. Se bilaga, BTN 15.05.2017, §
59 för ägarförhållanden.
I investeringsbudgeten för år 2017 finns medel för att åtgärda ett
backfall i befintligt avlopp.
Ett behov av att uppdatera detaljplanen finns, men innan eventuell
försäljning är det ofördelaktigt att kommunen bekostar en detaljplaneändring eftersom eventuell köpare säkerligen har egna planer och
visioner om området och vill ändra på tomtindelningen. Vid eventuell
försäljning behöver köparen informeras om att detaljplanen behöver
uppdateras.

BESLUT:
Protokolljusterarnas signatur

Ordf.
Sekr.

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes
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Sammanträdesdatum
19.12.2017

Byggnadstekniska nämnden ger följande utlåtande till kommunstyrelsen:
En detaljplan över Kyrkvikens bostadsområde fastställdes 10.10.2013
§ 61 av kommunfullmäktige. Området och dess kommunalteknik mättes in av Alandia map år 2014. Enligt detaljplanen finns det 23 st bostadstomter. Den befintliga detaljplanen överensstämmer inte till alla
delar med hur området disponeras idag. På ett av grönområdena har
det byggts en gata och kommunaltekniken på området har inte utritats i detaljplanen så vissa tomter har kommunalteknik som korsar
tomterna som tyvärr gör att det i dagsläget inte går att bebygga alla
tomter då kommunen inte godkänner att byggnader uppföras ovan
kommunalteknik (avlopp och vatten).
På detaljplaneområdet finns det idag 8 st tomter som är i privat ägo,
resterande mark ägs av kommunen. Se bilaga, BTN 15.05.2017, §
59 för ägarförhållanden. Kan konstateras att ägarförhållandena i bl.a.
Marholmsvägen och bryggan är oklar.
I investeringsbudgeten för år 2017 finns medel för att åtgärda ett
backfall i befintligt avlopp.
Ett behov av att uppdatera detaljplanen finns, men innan eventuell
försäljning är det ofördelaktigt att kommunen bekostar en detaljplaneändring eftersom eventuell köpare säkerligen har egna planer och
visioner om området och vill ändra på tomtindelningen. Vid eventuell
försäljning behöver köparen informeras om att detaljplanen behöver
uppdateras.
_______________

Kommundirektörens förslag:
Kommundirektören föreslår att kommunstyrelsen diskuterar utlåtande från byggnadstekniska nämnden. Kommunstyrelsen
ger närings- och kulturnämnden i uppdrag att undersöka möjligheterna till försäljning av området.
Kommunstyrelse 12.09.2017 § 217
BESLUT:
Kommunstyrelsen konstaterar att ägarförhållanden för Marholmsvägen och bryggan måste utredas närmare. Andra omständigheter som
bör utredas i ärendet är vilka tomter som är möjliga att sälja med
hänsyn till att kommunalteknik korsar ett antal tomterna. Kommunstyrelsen återemitterar därför ärendet för att ta fram dessa uppgifter och
presentera inför kommunstyrelsen.
Protokolljusterarnas signatur
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Sammanträdesdatum
19.12.2017
Kommunstyrelse 28.11.2017 § 345

Bilaga:
1. Prospekt, Din fastighet KS § 345 28.11.2017
2. Köpebrev KS § 345 28.11.2017
3. Motion KS § 345 28.11.2017
Av utredningen i ärendet framgår att Marholmsvägen ligger på
privat mark. Kommunen har dock andel i vägen med beaktande
av att kommunen har stora markområden i anslutning till
denna.
Av köpebrevet framgår att bryggan som uppförts i Kyrksundet
ingår som beståndsdel, dock med förbehåll om nyttjanderätt
och underhållsskyldighet även för tomterna BAB Kyrkviken i
Eckerö.
Beträffande antalet tomter som korsas av kommunalteknik
konstateras att två tomter berörs av detta. Dessa två tomter
kan därför bli svårsålda med anledning av att inget objekt kan
uppföras ovanpå kommunal teknik. I nuläget är det dock inte
fördelaktigt för kommunen att uppdatera detaljplanen med hänsyn till att en eventuell köpare kan ha egna planer för området.
Sammantaget finner inte kommundirekören att det finns några
hinder för kommunen att bjuda ut området till försäljning i enlighet med motionen.
Därutöver kan det konstateras att kommunen inte haft någon
framgång vad avser försäljning av tomter i området. Kommunen borde därför sträva efter att få området sålt på flera fronter,
inklusive försök att sälja området som en enhet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att
Kyrkvikens bostadsområde ska bjudas ut till försäljning i enlighet med motionen.

BESLUT:
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Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Kyrkvägens bostadsområde kan bjudas ut som en enhet, dock inte i
full enlighet med motionen. Kommunfullmäktige bör i första
hand avgöra villkoren för den föreslagna försäljningsformen.

Kommunfullmäktige 19.12.2017 § 99
Bilagor:
4. Prospekt, Din fastighet KF § 99 A 19.12.2017
5. Köpebrev KF§ 99 B 19.12.2017
6. Motion KS§ C 345 19.12.2017
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Kyrkvägens bostadsområde kan bjudas ut som en enhet, dock inte i
full enlighet med motionen. Kommunfullmäktige bör i första
hand avgöra villkoren för den föreslagna försäljningsformen.
BESLUT:
Rune Söderlund föreslår att tomterna i Kyrkvikens bostadsområde fortsättningsvis ska bjudas ut styckvis. Ronald Karlsson
och Brage Eklund understöder förslaget.
Kerstin Wikgren föreslår att området ska säljas i enlighet med
motionen. Förslaget finner inget understöd och förfaller.
Kommunfullmäktige beslutar att tomterna fortsättningsvis ska
säljas styckvis. En utvärdering ska dock göras efter två år
varpå den föreslagna försäljningsformen i motionen kan utredas. Kommunfullmäktige förkastar därmed motionen.
Kommunstyrelsen får också i uppdrag att utreda prissättningen
för tomterna.
Kerstin Wikgren reserverar sig mot beslutet.
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KF § 100

TILLSÄTTANDE AV RÖSTNINGSNÄMND

Kommunfullmäktige 19.12.2017 § 100
Kommunstyrelse 28.11.2017 § 348
Kommunstyrelse 21.11.2017 § 338
Kommunstyrelse 14.11.2017 § 319
Enligt LL om kommunala folkomröstningar § 5 (ÅFS 20/1998) skall en
röstningsnämnd tillsättas i tillämpliga delar enligt vad som bestäms i
LL om lagtingsval och kommunalval § 6 (ÅFS 39/1970). Röstningsnämnden bör i enlighet med kommundirektörens utredning i ärendet
vara skilda personer än de som är valda i den kommunala centralnämnden.
Till röstningsnämnden utses fem ledamöter och minst tre ersättare
vilka uppställs i den ordning de avses träda in i stället för de ordinarie
ledamöterna. En av ledamöterna utses till ordförande och en till vice
ordförande. Röstningsnämnden skall i röstningslokalen hålla i röstningsproceduren för folkomröstningen avskilt från presidentvalet genom skilt bord, skilt rösträttsregister, skild valurna och skilt valbås.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige ordförande, viceordförande, tre medlemmar och minst tre ersättare i en röstningsnämnd.
BESLUT:
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
Kommunstyrelsen ska senast i samband med kommunstyrelsen
sammanträde lämna förslag på sammasättningen i röstningsnämnden.
Kommunstyrelse 14.11.2017 § 319
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige ordförande, viceordförande, tre medlemmar och minst tre ersättare i en röstningsnämnd.
Beslutet justeras omedelbart.
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BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet för framtagande av
förslag inför kommunfullmäktige.
Kommunstyrelse 21.11.2017 § 338
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige ordförande, viceordförande, tre medlemmar och minst tre ersättare i en röstningsnämnd.

BESLUT:
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
Kommunstyrelsen ska senast i samband med kommunstyrelsen
sammanträde lämna förslag på sammansättningen i röstningsnämnden.
Kommunstyrelse 21.11.2017 § 348
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige ordförande, viceordförande, tre medlemmar och minst tre ersättare i en röstningsnämnd.

BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att sammansättningen av röstningsnämnden för folkomröstningen blir:
Inga-Britt Söderlund: ordförande
Gunilla Sjöblom: viceordförande
Gunnar Stjärnfelt: ledamot
Benita-Selander Carlsson: ledamot
Jan-Erik Mattsson: ledamot
Lars Olof Ekerman: ersättare
Leif Österlund: ersättare
Gullan Fagerström: ersättare

Kommunfullmäktige 19.12.2017 § 100

Kommunstyrelsens förslag:
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Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att sammansättningen av röstningsnämnden för folkomröstningen blir:
Inga-Britt Söderlund: ordförande
Gunilla Sjöblom: viceordförande
Gunnar Stjärnfelt: ledamot
Benita-Selander Carlsson: ledamot
Jan-Erik Mattsson: ledamot
Lars Olof Ekerman: ersättare
Leif Österlund: ersättare
Gullan Fagerström: ersättare

BESLUT:
Enligt förslag.
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KF § 101

ANHÅLLAN OM TILLÄGGSANSLAG TILL ECKERÖ SKOLA

Kommunfullmäktige 19.12.2017 § 101
Kommunstyrelse 21.11.2017 § 329
Kommunstyrelsen 10.10.2017 § 263
SKFN 3.10.2017
SKFN 28.2.2017
Kst § 30, 24.1.2017
SKFN 17.1.2017
SKFN 22.11.2016

52 §:

Anhållan om tilläggsresurs till Eckerö skola

SKFN 22.11.2016
Bilaga 1/6/2016

Underlag för tilläggsresurs i Eckerö skola (konfidentiell)

Bilaga 2/6/2016

Utökad elevassistentresurs åt enskild elev (konfidentiell)
Skolföreståndare Maria Bonds har inkommit med en redogörelse
över behovet av tilläggsresurs i Eckerö skola i form av en elevassistent på 25 vt.
Även en vårdnadshavare har inkommit med en anhållan om att
utöka tilldelningen av elevassistenttimmar med 7 veckotimmar.
För närvarande finns det tre elevassistenter anställda i skolan. En i
åk 2, en i åk 3 och tidvis i åk 1 samt en i Oceanen.
Eftersom eleverna i Oceanen inte fungerar tillsammans önskar
skolföreståndaren att separera eleverna från varandra och tilldela
båda en varsin assistent. Ansvarig för undervisningen är det fortsättningsvis tänkt att specialläraren skall vara.
För att organisera undervisningen för elever i behov av särskilt
stöd behöver skol- och fritidsnämnden ta ett helhetsgrepp kring situationen och bygga en hållbar organisation. Ett förslag till organisation kunde se ut enligt följande:
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1. När elev överförs till anpassad undervisning i tre ämnen eller
fler så köper Eckerö kommun specialklasstjänster från Hammarland.
2. Specialläraren skall i huvudsak handha den samordnade specialundervisningen och vara den som behärskar stöd för lärande
och skolgång så att den kan handleda övriga lärare.
3. Elevassistenterna skall i regel vara med sina elever inne i de
klasser som de hör till åldersmässigt. Ansvariga för deras
undervisning skall klasslärarna vara.
Det är viktigt att göra skillnad på inlärningsmässiga svårigheter
och beteendemässiga svårigheter. De förstnämnda skall hanteras av
specialpedagoger och klasslärare enligt stöd för lärande och skolgång. De beteendemässiga svårigheterna skall hanteras i klassen
genom ett inkluderande arbetssätt.
Förslag:

Skol- och fritidsnämnden diskuterar hur Eckerö skola skall organisera sina resurser för att skapa ett långsiktigt och hållbart system
för att hantera elever i behov av särskilt stöd.

Beslut:

Skolföreståndaren får i uppdrag att räkna igenom behovet av elevassistenttimmar för de elevassistenter som skall få ett förlängt arbetsavtal för vårterminen 2017. Ett arbetsavtal som elevassistent
för enskild elev på 25 vt lediganslås för tiden 9.1.2017 till vårterminens slut 2018. I övrigt ordnas verksamheten enligt modellen
ovan. I.o.m. det frigörs specialläraren från en del av sina nuvarande
uppgifter som specialklasslärare och får ägna sig åt det som han är
anställd för. Behovet av speciallärare och elevassistenter inför
höstterminen 2017 ses över inom januari månad.

SKFN 17.1.2017
Bilaga 1/1/2017

Sammanställning av sökande

Bilaga 2/1/2017

Kostnadsberäkning för elevassistent
Ett arbetsavtal som elevassistent för enskild elev på 25 vt för tiden
9.1.2017-8.6.2018 har varit lediganslaget att sökas senast den
29.12.2016 kl. 12.00. Arbetsavtalet tillsätts under förutsättning att
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medel beviljas. Inom utsatt tid har arbetsavtalet sökts av 5 personer.
En rekryteringsgrupp bestående av skolföreståndaren och specialläraren har intervjuat två av de sökande. Klara Sundelin Dalloz är
utbildad sjuksköterska och bedöms på basen av intervjuer, arbetserfarenhet och utbildning vara den som är mest lämplig att handha
arbetsuppgiften som elevassistent.
I Eckerö skolas fastslagna budget för 2017 finns inte medel upptagna för att täcka kostnaden för en elevassistent på 25 veckotimmar. Den sammanlagda kostnaden för 2017 beräknas bli ca 22 500
euro.
Förslag:

Skol- och fritidsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om en
tilläggsbudget på 22 500 euro för att kunna anställa en elevassistent på 25 vt till Eckerö skola under tiden 9.1.2017-8.6.2018. Under förutsättning att tilläggsmedel beviljas väljs Klara Sundelin
Dalloz till arbetsavtalet som elevassistent under ovan nämnda tid.

Beslut:

Enligt förslag.

-----------------SKFN 28.2.2017
Bilaga 3/2/2017

Kst § 30, 24.1.2017
Kommunstyrelsen har den 24.1.2017 behandlat skol- och fritidsnämndens anhållan om tilläggsresurs till Eckerö skola. Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att inte förorda tilläggsmedel i detta
skede. Anledningen är den information som kommunstyrelsen erhöll av skolföreståndaren vid budgetbehandlingen för år 2017
kring möjligheten att kostnaderna ryms inom skol- och fritidsnämndens budgetram.
Trots uteblivna tilläggsmedel har skolföreståndaren tillsammans
med skoldirektören och skolnämndens ordförande valt att anställa
Klara Sundelin Dalloz till arbetsavtalet som elevassistent 25 vt under tiden 9.1-8.6.2017. Orsaken till beslutet är att en enskild elev är
i akut behov av en egen assistent och är berättigad till denna resurs.
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Enligt skolpsykologen kräver skolsituationen för denna elev ytterligare åtgärder.
En elev som överförts till mångprofessionellt stöd har inlett sin
skolgång i Näfsby skola den 1.2.2017. Skolskjutskostnaderna för
denna elev är ca 400 euro/vecka, vilket blir ca 7200 euro för vårterminen. Till hösten kan transporterna upphandlas tillsammans
med övriga skolskjutsar. Inverkan på budgeten för 2017 i sin helhet beräknas bli ca 14 000 euro. Till detta kommer kostnaden för
skolgång i Näfsby skola som beräknas bli ca 9 800 euro för 2017.
För ovan nämnda arrangemang som tillkommit efter skol- och fritidsnämndens behandling av budgeten 2017 beräknas kostnaderna
öka med 46 300 euro.
Förslag:

Skol- och fritidsnämnden följer med det ekonomiska utfallet och
tar senast inom september månad beslut om en ev. ny begäran om
tilläggsanslag. Vidare får skoldirektören i uppgift att ta fram ett avtalsförslag mellan Eckerö och Hammarlands kommun beträffande
köp av specialklasstjänster.

Beslut:
___________

Enligt förslag.

SKFN 3.10.2017
Bilaga 3/7/2017

Överenskommelse angående ersättning från annan kommun då
samarbetsavtal inte föreligger

Bilaga 4/7/2017

Faktureringsunderlag för elever från andra kommuner i Näfsby
skolas specialklass

Bilaga 5/7/2017

Budgetuppföljning per den 31.8.2017
Eftersom det finns ett giltigt avtal mellan de faståländska kommunerna beträffande köp av tjänster för elever från annan kommun
behöver inte något nytt avtal göras upp. Gällande avtal omfattar
även specialklasselever då dessa omnämns särskilt i punkt 9,
”Merkostnader som uppkommer till följd av överföring till specialklass, behov av assistent eller andra särskilda arrangemang ersätts skilt enligt faktisk merkostnad”.
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Ekonomichef Maarit Grönlund har tagit fram ett faktureringsunderlag som följer avtalet. Skoldirektören har via ett tjänstemannabeslut utfärdat en betalningsförbindelse från Eckerö kommun
gentemot Hammarlands kommun.
Kostnaden för att köpa en plats vid specialklassen i Näfsby skola
beräknas under 2017 uppgå till ca 21 000 euro. Kostnaden regleras
i samband med bokslut 2017.
Sedan höstterminen 2017 får en elev från Eckerö skola sin undervisning vid barackerna i KHS. En elevassistent har varit anställd
för att jobba med eleven sedan årets början. Kostnaden för den anställda elevassistenten beräknas bli ca 18 800 euro. Av de kostnaderna har ca 11 000 euro betalts ut redan.
Under sommaren tillkom det 5 elever till Eckerö skola som är berättigande till skolskjuts vilket medförde att ytterligare skoltransporter behövde sättas in. Tillsammans med transporten av eleverna
till specialklassen i Näfsby och baracken i KHS innebär det att
skolskjutskostnaderna ökar med ca 24 400 euro jämfört den fastställda budgeten 2017. Av de har ca 7400 euro utbetalts för vårterminens transporter till specialklassen.
Sammantaget medför det tilläggskostnader på 64 200 euro för
kostnadsområde 3050 Eckerö skola under 2017.
Dessutom har det sedan budgeten för 2017 fastställdes framkommit att en elev fr.o.m. höstterminen 2017 behöver fullgöra sin läroplikt vid träningsundervisningen. Det innebär tilläggskostnader för
Eckerö kommun på 23 126 euro under 2017.
Ytterligare finns det kostnader för köp av specialpedagogiska
tjänster för ca 7000 euro och hyreskostnader för ca 1000 euro.
För att inte skol- och fritidsnämnden skall överskrida sin budget
behöver det därför lämnas in en anhållan om tilläggsanslag till
kommunstyrelsen. På basen av budgetuppföljning per den
31.8.2017 görs bedömningen att kostnaden inte ryms inom budget
2017 då 65,39 % av budgeten är nyttjad och merparten av de kostnadsutökningar som beskrivs ovan ännu inte har belastat budgeten
för 2017.
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Förslag:

Skol- och fritidsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om ett
tilläggsanslag på 76 726 euro för att täcka de ovan beskrivna kostnadsutökningarna.

Beslut:

Enligt förslag.

Kommunstyrelsen 10.10.2017 § 263
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att ett tilläggsanslag på 76 726 euro medges enligt anhållan från skol- och fritidsnämnden.
BESLUT:
Ärendet återremitteras till skoldirektören för att lämna en specifikation
över vilka budgetkonton och moment som det aktuella tilläggsanslaget avser.
Skoldirektören ska också redogöra om kostnaden på 21 000 euro för
en plats i specialklass vid Näfsby skola gäller.
Vidare ska en redovisning lämnas om lösningar i Eckerö utretts.
Skolföreståndaren Maria Bonds ska bjudas in till kommunstyrelsens
sammanträde för att besvara frågor gällande de nu sökta anslaget.

Kommunstyrelsen 21.11.2017 § 329
Skoldirektören Mathias Eriksson och skolföreståndare Maria Bonds är
närvarande under behandlingen av ärendet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen behandlar anhållan från skolnämnden.
BESLUT:
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att ett tilläggsanslag på 76 726 euro medges enligt anhållan från skol- och fritidsnämnden.
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De budgetkonton tilläggsanlaget avser är: 4305 kundtjänster köpta av
övriga, 4005 personallöner, 4422 skolskjutsar och 4303 ny elev inlett
skolgång.

Kommunfullmäktige 19.12.2017 § 101
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att ett tilläggsanslag på 76 726 euro medges enligt anhållan från skol- och fritidsnämnden.
De budgetkonton tilläggsanlaget avser är: 4305 kundtjänster köpta av
övriga, 4005 personallöner, 4422 skolskjutsar och 4303 ny elev inlett
skolgång.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KF § 102

EXTRA ÄRENDE: RIKTLINJER INFÖR FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE, SÅHD

Kommunfullmäktige 19.12.2017 § 102
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar att Eckerö och Hammarland gemensamt
ska inlämna en reservation mot den föreslagna utbyggnaden av KHS,
i det fall förbundsfullmäktige godkänner förbundsstyrelsens förslag för
utbyggnaden.
Kommunfullmäktige finner att utbyggnaden kommer väsentligt att
minska gårdsytor utomhus för elevernas vistelse under raster. Därtill
är matsalen och köket för litet och auditoriet rymmer inte alla elever. Utbyggnaden sägs ge mer utrymme för elever men i realiteten
ändrar kvadratmeter per elev från 17,27 till 16,5.
Kommunfullmäktige finner också att ärendet har beretts och förts
fram alldeles för skyndsamt så att det inte givits tid för analys och förankring i medlemskommunerna. Man har heller inte tagit fram och
bedömt andra alternativ och lokaliseringar. Förslaget saknar en barnkonsekvensanalys som beaktar elevernas bästa gällande pedagogik,
trivsel, aktivitetsmöjligheter, resor mm.
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KF § 103

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Kommunfullmäktige 19.12.2017 § 103
FRÅGESTUND
”Förvaltningsstadgan 4:10 Frågestund
För behandling av muntliga frågor framställda av kommunfullmäktiges
ledamöter kan det ordnas en frågestund omedelbart efter det att fullmäktiges formella sammanträde avslutats. Ledamot i kommunfullmäktige kan härvidlag ställa frågor angående kommunens förvaltning,
skötsel och ekonomi till kommunstyrelsens ordförande eller kommundirektören. Fråga skall besvaras omedelbart eller senast under den
frågestund som följer vid nästa sammanträde i kommunfullmäktige.
Det antecknas till protokollet att frågestund har anordnats samt, vilka
frågor som behandlats och deras tidsutdräkt men ej innehållet i avgivna svar. Kommunfullmäktiges ordförande tjänstgör som ordförande
även under frågestunderna. Frågestunderna är offentliga.”
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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: 95-97
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.
§§ 98, 99, 100, 101,
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.
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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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