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Sammanträdesdatum
17.12.2020
KF § 92

KALLELSE OCH BESLUTSFÖRHET

Kommunfullmäktige 17.12.2020 § 92

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 konstateras lagenligt sammankallat och beslutsför.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
17.12.2020
KF § 93

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Kommunfullmäktige 17.12.2020 § 93

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:
Berit Metsik och Johan Hilander valdes till protokolljusterare. Protokolljustering sker elektroniskt senast söndag 20.12.2020 kl. 20.00.
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Sammanträdesdatum
17.12.2020
KF § 94

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunfullmäktige 17.12.2020 § 94
Förslag:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Sammanträdesdatum
17.12.2020
KF § 95

TJÄNSTEBESKRIVNING ÄLDREOMSORGS- OCH BARNOMSORGSLEDARE

Kommunfullmäktige 17.12.2020 § 95
Kommunstyrelse 08.12.2020 § 386
Den politiska arbetsgruppen som tillsattes genom KS 62 § har efter
diskussionerna med Hammarlands kommun kommit fram till ett förslag där Eckerös och Hammarlands kommun samarbetar i fråga om
en tidsbunden gemensam äldreomsorgs- och barnomsorgsledare.
Samarbetet skulle avse två år och en utvärdering av arbetets organisering ska göras innan kommunerna beslutar om fortsatt samarbete i
den nu föreslagna formen.
En tjänstebeskrivning ska godkännas av kommunfullmäktige. Förslaget är uppgjort så att Hammarlands kommun är huvudman för tjänsten och att den till 50 % av heltid säljs till Eckerö kommun.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tjänstebeskrivningen för en tjänst som äldreomsorgs- och barnomsorgsledare
godkänns enligt bilaga.
Vidare beslutar kommunstyrelsen att en utvärdering av arbetets organisering ska göras under oktober 2021 (inför budgetbehandling
2022) samt ytterligare utvärdering i maj 2022.
BESLUT:
Enligt förslag.
Kommunfullmäktige 17.12.2020 § 95
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tjänstebeskrivningen för en tjänst som äldreomsorgs- och barnomsorgsledare
godkänns enligt bilaga.
Vidare beslutar kommunstyrelsen att en utvärdering av arbetets organisering ska göras under oktober 2021 (inför budgetbehandling
2022) samt ytterligare utvärdering i maj 2022.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Sammanträdesdatum
17.12.2020
KF § 96

UTREDNING GÄLLANDE EKEBO

Kommunfullmäktige 17.12.2020 § 96
Kommunstyrelse 24.11.2020 § 365

Enligt budget 2020 ska utredning att avyttra Ekebo slutföras under
2020.
Konstateras att Eckerö kommun beviljades den 2 januari 1992 bostadslån för uppförande av Ekebo med stöd av den äldre bostadsproduktionslagen (1982:14) och låneprogrammet pågick fram till 31 augusti 2025.
Även om Eckerö kommun betalade lånet tillbaka i förtid så gäller de
överlåtelse- och användningsrestriktionerna som fanns i 25 och 26 §§
i LL (1982:14) om stöd för bostadsproduktion för hela den ursprungliga lånetiden, d.v.s. fram till augusti 2025. Enligt dessa restriktioner
gäller att:
- eventuella försäljningar ska godkännas av landskapsregeringen
- försäljningspriset räknas ut och fastställs av landskapsregeringen
- hyreshöjningar ska godkännas av landskapsregeringen
- byggnaderna ska användas som hyresbostäder
Vid en eventuell avyttring av Ekebo skulle kommunen således vara
begränsad av de ovanstående restriktionerna. Restriktionerna upphör
dock ungefär om fyra och ett halvt år och detta talar för att kommunen
kan avvakta denna tid med avyttringen. Detta förutsätter dock att under tiden görs underhållsreparationer och bland annat har byggnadstekniska förvaltningen äskat medel till takbyte. En preliminär kostnadsuträkning bifogas.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att Ekebo kvarstår i kommunens ägo.
BESLUT:
Enligt förslag.
Ärendet delges kommunfullmäktige till kännedom.
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Sammanträdesdatum
17.12.2020

Kommunfullmäktige 17.12.2020 § 96
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antecknar ärendet till sin kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Sammanträdesdatum
17.12.2020
KF § 97

BARNOMSORGSAVGIFT 2021

Kommunfullmäktige 17.12.2020 § 97
Kommunstyrelse 08.12.2020 § 398
Socialnämnden 07.12.2020 § 123
Socialnämnden 02.11.2020 § 110

Från och med 1 januari 2021 gäller Landskapslag om barnomsorg och grundskola Nr 32/2020.
Enligt den nya barnomsorgs- och grundskolelagen så ska förundervisningen
vara kostnadsfri från årsskiftet.
Enligt § 22 Avgift för kommunal barnomsorg, ska kommunen senast tre månader före en ändring av avgifterna införs meddela vårdnadshavarna om ändringen. Detta torde dock inte gälla innan lagen har trätt i kraft.
Enligt § 23 Avgiftsfrihet, uppbärs inte barnomsorgsavgift för förundervisning under minst 20 timmar per vecka under året innan barnet börjar i grundskolan eller får motsvarande undervisning på annat sätt.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
För ett barn som erhåller förundervisning året innan skolstart uppbärs avgift enligt 60 % om barnet har en heldagsplats på 100 %. Om barnet har en halvdagsplats på 60 % uppbärs ingen avgift alls.

SOCIALNÄMNDENS BESLUT: Socialnämnden besluter återremittera ärendet.

Socialnämnden 07.12.2020 § 123

Förskoleundervisningen är kostnadsfri minst 20 timmar per vecka. Halvitidsplatsen i Eckerö är 25 timmar per vecka. Då är det rimligt att man betalar för 5
timmar, vilket motsvarar 20% av deltidsavgift. För heldagsbarn som deltar i förskoleundervisning blir avgift 60% av heltidsavgift.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Protokolljusterarnas signatur
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Sammanträdesdatum
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Socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att för ett barn som erhåller förundervisning året innan skolstart uppbärs avgift enligt 60% om barnet har heldagsplats på 100%. Om barnet har halvdagsplats på 60% uppbärs 20% av deldagsplats.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:
Förslaget godkändes. Paragrafen justerades omedelbart.

Kommunstyrelse 08.12.2020 § 398

Nytt i förslaget är fastställande av barnomsorgsavgiften för de barnen som deltar i den numera avgiftsfria förundervisningen. Förändringen innebär följande:
A) Ett barn som erhåller förundervisning året innan skolstart och barnomsorg
heltid:
- Barnomsorgsavgiften är 60% av en heltidsplats.
B) Ett barn som erhåller förundervisning året innan skolstart och barnomsorg
på deltid:
- Barnomsorgsavgiften är 20 % av en deltidsplats (d.v.s. då en deltidsplats
är max 25 timmar/vecka och 20 timmar/vecka är avgiftsfri förundervisning
så uppbärs avgiften för de kvarvarande max 5 timmar/veckan).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att barnomsorgstaxa för
barn som deltar i den avgiftsfria förundervisningen fastställs enligt följande:
A) Ett barn som erhåller förundervisning året innan skolstart och barnomsorg
heltid:
- Barnomsorgsavgiften är 60% av en heltidsplats.
B) Ett barn som erhåller förundervisning året innan skolstart och barnomsorg på
deltid:
- Barnomsorgsavgiften är 20 % av en deltidsplats.
I övrigt förblir avgifterna oförändrade jämfört med år 2020.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Sammanträdesdatum
17.12.2020
Kommunfullmäktige 17.12.2020 § 97

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att barnomsorgsavgift 2021
fastställs enligt bilaga.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Sammanträdesdatum
17.12.2020
KF § 98

BUDGET 2021 OCH EKONOMIPLAN 2022-2023

Kommunfullmäktige 17.12.2020 § 98
Kommunstyrelse 08.12.2020 § 384
Kommunstyrelse 01.12.2020 § 373
Kommunstyrelse 24.11.2020 § 355
Kommunstyrelse 17.11.2020 § 347
Byggnadstekniska nämnden 12.10.2020 § 96
Kommunstyrelse 03.11.2020 § 339
Ekonomichef Maarit Grönlund är närvarande under ärendets behandling.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsens diskuterar allmänna förvaltningens förslag med
tillkommande tillägg/förändringar.
BESLUT:
Kommunstyrelsen har gått igenom allmänna förvaltningens och övriga förvaltningen verksamhetsområde samt framfört synpunkter till
beredningen.
Kommunstyrelse 17.11.2020 § 347
Byggnadstekniska nämndens budgetförslag bifogas till beredningen.
Ekonomichef Maarit Grönlund och kommuntekniker Emma Saarela är
närvarande under ärendets behandling.

Byggnadstekniska nämnden 12.10.2020 § 96
Upptogs till behandling förslag till budget och verksamhetsplan för
åren 2021 – 2023. Enligt direktiven och de ekonomiska ramarna för
byggnadstekniska nämnden skall en oförändrad kostnadsnivå eftersträvas gentemot budgetförslaget från kommunstyrelsen den 8 juni
2020 (sänkning av kostnaderna med 5% gentemot antagen budget
för år 2020).
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Ramen för byggnadstekniska nämndens verksamhetsområde är:
 Utgifterna 951 765 €.
 Intäkterna 569 150 €
Enligt framtaget budgetförslag är:
 Utgifterna: 950 375 €, 1390 € mindre än ramen
 Intäkterna: 603 975 €, 34 825 € mer än ramen
Bland annat har budgeten byggts upp enligt nedan:
Kommunfullmäktige inrättade 16.6.2016 i § 102 en 100% ordinarie
tjänst inom byggnadstekniska förvaltningen. Tjänsten tillsattes med
en tekniker/byggnadsinspektör i oktober 2016, fr.o.m. juli 2017 var
tjänsten vakant. Fr.o.m. den 7 augusti 2017 har tjänsten varit besatt
till 20% av heltid, vilket avslutades den 30 september 2018, samt har
man köpt experttjänster för genomförande av investeringsprojekten.
Den 19 augusti 2019 tillsattes tjänsten på 100 %. Fr.o.m. den 1 april
2020 till den 30 september har tjänsten varit tillsatt med 50 %. Fr.o.m.
den 5 oktober är tjänsten tillsatt med 80 %.
Sedan nya avfallslagen infördes 1.1.2019 har kommunen haft en
skyldighet att uppbära en kommunal avfallsavgift enligt 78 § avfallslagen (FFS 646/2011). För avfallshantering som kommunen ordnar i
enlighet med denna lag ska kommunen ta ut en avfallsavgift som
täcker dess kostnader för uppgiften. I tidigare gällande lag angavs att
kommunen kan ta ut en avfallsavgift. Eckerö kommun har tidigare inte
uppburit en särskild avfallsavgift. Eckerö kommun uppbar ingen avgift
för år 2020. I framtaget budgetförslag ingår ingen avgift då ärendet
inte hanterats av kommunfullmäktige än.
Under vatten- och avloppsverket har det budgeterats för fortsatt inmätning och digitalisering av ledningsnätet. På vattenledningsnätet
Protokolljusterarnas signatur
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bör spolpunkter anordnas. Medel tagits upp för inköp av inventarier till
reningsverket och driften.
Bilaga, BTN 12.10.2020, § 96
Kommunteknikerns förslag:
Förslaget till budget presenteras av kommunteknikern och budgetförslaget skickas till kommunstyrelsen för vidare beredning.
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag
godkänns.
__________

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar byggnadstekniska nämndens förslag
med tillkommande tillägg/förändringar.
BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter ge förvaltningen följande uppdrag gällande budgetsammanställningen:
-

Summan avseende ersättningen för insamlat förpackningsavfall
med producentansvar ska framgå av budget (C450)

-

En arbetsgrupp tillsätts för att utveckla en ekonomiskt hållbart avfallshantering i kommunen; verksamhetsmål 2021 (C450)

-

Parker och allmänna områden (C530) – verksamhetsidé 1: ”Upprätthålla en ren och snygg miljö på kommunens allmänna platser
och på marknadsplatsen.”

-

Vatten- och avloppsverk (C 540) – verksamhetsmål år 2021: Installation av vattenmätare på ledningar som går ut till sjön.”

Kommunstyrelse 24.11.2020 § 355
Socialnämndens budgetförslag bifogas till beredningen.
Ekonomichef Maarit Grönlund, daghemsföreståndaren Gun Sivén och
hemserviceledaren Sandra Karlsson är närvarande under ärendets
behandling.
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Socialnämnden 05.10.2020 § 102
Bilagor:
- Textdel (barnomsorg och äldreomsorg)
- Sifferdel (barnomsorg och äldreomsorg)
- Solgårdens lönebudget 2021 jämförelse med 2020
Budget för år 2021 och ekonomiplan för 2022 och 2023 bör behandlas av socialnämnden.
Äldreomsorgen totalt:
Radetiketter
C1 ECKERÖ KOMMUN
C200 SOCIALVÄSENDET
C220 ÄLDREOMSORG
Extern
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN
VERKSAMHETENS INTÄKTER
VERKSAMHETENS KOSTNADER
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR
Intern
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN
VERKSAMHETENS INTÄKTER
VERKSAMHETENS KOSTNADER
Totalsumma

Bokslut 2019

Budget 2020 Nämnd 2021 Förslag 2021 Förslag KS 2021 Budget KF 2021 Ökn 20-21

-941 725,29
-941 725,29
225 978,04
-1 153 869,10
-13 834,23
-113 527,12
-113 527,12
56 701,30
-170 228,42
-1 055 252,41

-1 026 981,00
-1 026 981,00
223 170,00
-1 236 316,00
-13 835,00
-144 674,30
-144 674,30
44 000,00
-188 674,30
-1 171 655,30

-1 342 743,00
-1 342 743,00
265 800,00
-1 594 707,00
-13 836,00
-91 859,00
-91 859,00
57 000,00
-148 859,00
-1 434 602,00

-315 762,00
-315 762,00
42 630,00
-358 391,00
-1,00
52 815,30
52 815,30
13 000,00
39 815,30
-262946,70

%

30,7 %
30,7 %
19,1 %
29,0 %
0,0 %
-36,5 %
-36,5 %
29,5 %
-21,1 %
22,44 %

Barnomsorgen totalt:
Radetiketter
C1 ECKERÖ KOMMUN
C200 SOCIALVÄSENDET
C204 BARNOMSORG
Extern
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN
VERKSAMHETENS INTÄKTER
VERKSAMHETENS KOSTNADER
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR
Intern
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN
VERKSAMHETENS KOSTNADER
Totalsumma

Bokslut 2019

-638 840,37
-516 741,91
-516 741,91
76 097,83
-577 770,79
-15 068,95
-122 098,46
-122 098,46
-122 098,46

Budget 2020 Nämnd 2021 Förslag 2021 Förslag KS 2021 Budget KF 2021 Ökn 20-21

%

-632 458,70
-509 805,00
-509 805,00
72 000,00
-571 745,00
-10 060,00
-122 653,70
-122 653,70
-122 653,70

-641 755,20
-544 401,50
-544 401,50
74 178,50
-608 520,00
-10 060,00
-97 353,70
-97 353,70
-97 353,70

-9 296
-34 596
-34 596
2 179
-36 775
25 300
25 300
25 300

1,5 %
6,8 %
6,8 %
3,0 %
6,4 %
0,0 %
-20,6 %
-20,6 %
-20,6 %

-638 840,37 -632 458,70

-641 755,20

-9296,5

1,47 %

Barnomsorgens budget, både text och sifferdel, bör överföras till
SÅHD och skolnämnden. Till barnomsorgens kostnader hör medel för
barnomsorgschef med administrativa kostnader (tidigare socialkansliet) och medel för Nyckelpigan samt hemvårdsstöd.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden föreslår inför kommunstyrelse och fullmäktige att
budgeten för år 2021 godkännes. Barnomsorgens del av budgeten
överförs till SÅHD och skolnämnden.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Enligt förslag.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
15

Sammanträdesdatum
17.12.2020

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar socialnämndens förslag med tillkommande tillägg/förändringar.
BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter ge förvaltningen följande uppdrag gällande budgetsammanställningen:
Hemservice
- Förtydligande avseende avgiftspaket i enlighet med KF § 101
5.10.2020 (C221)
- Personalstruktur kompletteras med närvårdare/adm. och 25 % lokalvårdare/tvätt-tjänst
- Hemtjänst ute (C211): stryk: ”Huruvida den administrativa närvårdarbefattningen kommer att finnas kvar från årsskiftet 20202021 är oklart.”
- Kostnadsförändringar (C221): avskrivningarna uppdateras
- Personalkostnaderna avseende de nya tjänsterna inom hemtjänst
budgeteras utgående från 10 månader (C221).
- Verksamhetsmål 2021 (C221): aktivt arbeta för att förebygga
sjukskrivningarna
- Kontrollera närståendevårdsstödets belopp
- Antalet måltider sänks med fyra månader (C222)
- Oasens prestationstal uppdateras i enlighet med Oasens budgetbeslut 20.11.2020
Barnomsorg
- Rubrik: Daghemmet Småpigorna kan strykas
- ”I budgeten ryms eventuella inköp av kontorsmöbler och IT för
den nya barnomsorgschefen.” stryks. Samma gäller för äldreomsorgsledare under socialkansliet.
- Barnomsorgschef ändras till barnomsorgsledare
- Kommunstyrelsen återkommer till tjänstgöringsgraden avseende
barnomsorgs- och äldreomsorgsledare.
Kommunstyrelse 01.12.2020 § 373
Ekonomichef Maarit Grönlund, skolföreståndaren Maria Bonds samt
fritidsledaren Emma Falander är närvarande under ärendets behandling.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar skolnämndens och allmänna förvaltningens förslag med tillkommande tillägg/förändringar.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
17.12.2020

BESLUT:
- 2090 – Plan 2022-2023: tillägg en rad för antalet assistenter i
hemmet.
- Uppställningen av fritidspersonalstruktur ändras.
- C355 – 3700, Omformulering: verksamhetsmål 2021: ”resurs omfattande 40,81 % för anställning inom fritidsverksamheten” istället
för ”anställa en fritidsledare på 40,81 % för att fortsätta ha ett brett
aktivitetsutbud för kommunens barn och ungdomar”.
- C355 – 3700, Omformulering: Idrottsverksamhet genomunderstöd, Verksamhetsidé: ”Verksamheten stöds genom ett verksamhetsbidrag till Eckerö Idrottsklubb om 6 400 euro varav 2 000 euro
skall reserveras till barn och ungdomsverksamheten och betalas
mot redovisning.”
- Antecknades till kännedom Eckerö Idrottsklubbs och Eckerö ungdomsförenings bidragsansökningar med bilagorna.
- C300 - 3800: Den totala bidragssumman till Eckerö Ungdomsförening korrigerades till 21 500 euro.
- Kommunstyrelsen föreslår att tiden som personalen arbetar in för
skolloven skulle kunna används för ex. storstädning och således
minskas anslaget 4380 Renhållning med 1 000 euro.
Dessutom beslöt kommunstyrelsen att
- C200 Socialväsendets resultatområde – verksamhetsmål 2021,
tillägg: ”Till detta ingår framtagandet av informationspaket över
kommunens tjänster inom äldreomsorg.”
Kommunstyrelse 08.12.2020 § 384
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att budget för
2021 och ekonomiplan 2022 - 2023 fastställs i enlighet med bilaga.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar om följande ändringar och tillägg:
- Ändring gällande barn- och äldreomsorgsledaren till köptjänst som
fördelas medel barnomsorg 15 % av heltid inkl. sociala avgifter
samt äldreomsorg 35 % av heltid inkl. sociala samt reseersättning.
- Tillförs medel 10 000 € för uppdatering av detaljplan för gamla och
nya bostadsområdet jämte 2 angränsande privata markområden.
- Skrivning om att förhandlingar pågår gällande försäljning
av byggnadsinspektörstjänster.
Med dessa ändringar föreslår kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige att budget för 2021 och ekonomiplan 2022 - 2023 fastställs i
enlighet med bilaga.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
17.12.2020

Kommunfullmäktige 17.12.2020 § 98
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige budget 2021 och
ekonomiplan 2022 och 2023. Kommunstyrelsens behandling av förslag till investeringsbudget 2021 och plan 2022 och 2023 framgår av
nedan.

INVESTERINGSBUDGET 2021 OCH PLAN FÖR 2022 OCH 2023
Kommunstyrelse 08.12.2020 § 385
Kommunstyrelsen har den 3.11.2020 preliminärt behandlat investeringsbudget för 2021 och plan för 2021-2023.
Byggnadstekniska nämnden har inlämnat ett förslag till kommunstyrelsen (bilaga):
BTN § 113 INVESTERINGSBUDGET OCH -PLAN FÖR ÅREN 2021
– 2023
Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 113
Upptogs till behandling förslag till investeringsbudget och – plan för
åren 2021 – 2023.
Enligt framtaget budgetförslag är byggnadstekniska nämndens investeringar för åren följande:
2021: - 580 500€
2022: - 687 900 €
2023: - 257 000 €
Bilaga, BTN 16.11.2020, § 113.
Kommunteknikerns förslag:
Förslaget till investeringsbudget presenteras av kommunteknikern.
Budgetförslaget skickas till kommunstyrelsen för vidare beredning.
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att budgetförslaget skickas till
kommunstyrelsen med de ändringar som framkom under mötet.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
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Sammanträdesdatum
17.12.2020

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige, att investeringsbudget 2021 och plan för 2022 - 2023 godkänns i enlighet med bilaga.
BESLUT:
Kommunstyrelsen kommer att utvärdera det ekonomiska läget under
år 2021 och eventuellt föreslå nödvändiga prioriteringar i investeringsbudget 2021.
I övrigt enligt förslag.
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att budget 2021
och ekonomiplan 2022 – 2023 samt investeringsbudget 2021 och
plan för 2022 - 2023 fastställs i enlighet med bilaga.
Därutöver föreslår kommunstyrelsen avseende investeringsbudget
2021 att kommunstyrelsen kommer att utvärdera det ekonomiska läget under år 2021 och eventuellt föreslå nödvändiga prioriteringar i
investeringsbudget 2021.
BESLUT:
Mötet ajournerades kl. 19:32.
Mötet fortsatt kl. 19:37.
John Hilander föreslog att skrivningen ”varav 2 000 euro skall reserveras till barn och ungdomsverksamheten och betalas mot redovisning.” under C355 Idrotts och friluftsliv stryks.
Rune Söderlund understödde styrelsens förslag.
Ordförande konstarer att John Hilanders förslag inte vunnit understöd
och att förslaget förfaller.
Specificering, C360 Ungdomsverksamhet, verksamhetsmål: att fortsätta arbeta med föreningens investeringsbehov och underhåll för
eventuella kostnader för nytt värmesystem.
Under C520 Trafikleder för underhåll: 5.000 euro har reserverats för
underhåll av Öjvägen efter att vägen, i enlighet med det överenskomna avtalet mellan kommunen och väglaget, blivit övertagen av
kommunen.
C530 Parker och allmänna områden, verksamhetside, tillägg: Alebo
badplats.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
17.12.2020

Mötet ajournerades kl. 20:48.
Investeringsbudget: Rune Söderlund och Niclas Häggblom understödde kommunstyrelsen förslag.
John Hilander föreslog att anslaget om 20.000 euro i BPV-9 Marholmsvägen flyttas till år 2023 i ekonomiplanen.
Leif Borg föreslog att Skagvägen prioriteras i investeringarnas verkställighet.
Ordförande konstaterade att eftersom Hilanders och Borgs förslag
inte vunnit understöd förfaller dem.
Efter ovan tillförda ändringar beslutar kommunfullmäktige att fastställa
budget för 2021 och ekonomiplan 2022 – 2023 samt investeringsbudget 2021 samt investeringsplan 2022 och 2023.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
17.12.2020
KF § 99

BEGÄRAN OM TILLÄGGSBUDGET- HANDIKAPPSERVICE

Kommunfullmäktige 17.12.2020 § 99
Kommunstyrelse 08.12.2020 § 397
Socialnämnden 02.11.2020 § 117

Till följd av kostnader inom handikappservice som inte har kunnat
förutses bör socialnämnden begära om tilläggsmedel.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Socialnämnden begär inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
om tilläggsmedel på 31365 € för år 2020, för handikappservice.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT: Förslaget godkändes.

Kommunstyrelse 08.12.2020 § 397
Socialnämnden har anhållit om tilläggsbudget för år 2020. Enligt budgetprognosen ryms dessa medel inte inom budgetramen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tilläggsmedel
på 31 365 € beviljas till socialnämnden för år 2020 för handikappservice.
BESLUT:
Enligt förslag.
Kommunfullmäktige 17.12.2020 § 99
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tilläggsmedel
på 31 365 € beviljas till socialnämnden för år 2020 för handikappservice.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
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Dnr: BTN 140/2020
KF § 100

ANHÅLLAN OM DETALJPLANEÄNDRING, ECKERÖ CAMPING & STUGOR

Kommunfullmäktige 17.12.2020 § 100
Kommunstyrelse 24.11.2020 § 359
Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 105
Kommunstyrelse 25.08.2020 § 227
Byggnadstekniska nämnden 29.06.2020 § 52

En anhållan om om ändring av detaljplan inom fastigheterna Dammen 8:9, Campen 8:13, del av Augustborg 4:7, Pellas 8:8 och Fasanrike 8:15 i Kyrkoby by samt Erkes-Skogsskiftet 5:38, Svedlandsskogen 8:20 och del av Sveden 1:38 i Överby by har lämnats in.
Anhållan
avser
ändring
av
detaljplan
för
campingområde/turistanläggning och upphävande av detaljplan för lantbruks- och
fornminnesområde samt del av område för turistanläggning.
Upphävandet avser LU-område (lantbruksområde utan ytterligare rätt
till fritidsbebyggelse), SF-område (skyddsområde för fornminnen)
samt del av BFU-område (kvartersområde för turistanläggning).
Detaljplaneändringen möjliggör stugor, egnahemshus alternativt fritidshus på kvartersområdet. Jämfört med områdets tidigare användning har användningsalternativen blivit flera. Kvartersområdet minskar i jämförelse med gällande detaljplan, men ökar bebyggelsen inom
området om detaljplanen förverkligas.
Syftet med upphävandet av detaljplanen är att planen inte förverkligats och att planbestämmelserna är föråldrade. Markanvändningen
för område 2-5 och del av område 1 överensstämmer inte med gällande detaljplan och bör därför upphävas.
Sökanden anhåller om att Åsa Mattsson godkänns som planläggare.
Områdesplanerare Åsa Mattsson har tagit fram ett förslag till detaljplan för Eckerö camping & stugor, daterad 22 juni 2020.
Bilaga, BTN 29.06.2020 § 52
Målsättningarna för detaljplaneändringen är följande:
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
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-

Ny bebyggelse ska anpassas till befintlig bebyggelse och terrängförhållanden,
Att kvartersområdet kompletteras med ett kvarter där det finns
möjlighet att, förutom fritidsbebyggelse, bygga året runt boende,
Att komprimera och flytta kvartersområde, så att bebyggelsen blir
mera samlad,
Att området ska bli en fungerande helhet vad det gäller utnyttjande av markområdet,
Tomterna ansluts till kommunalt vatten,
Tomternas byggnadsyta ska vara minst 30 m från strandlinjen,
Fasadmaterialet ska bestå av trä. Bastubyggnad får uppföras i
stock,
Högst 50 % av området planeras som kvartersområde,
Byggnadernas höjd regleras så att bebyggelsen på ett naturligt
sätt smälter in i omgivningen,
Delar av detaljplanen som inte har förverkligats, eller har en från
detaljplanen avvikande markanvändning, bör upphävas.

Det ska utredas huruvida markanvändningsavtal behöver tas fram.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden förordar inför kommunstyrelsen att
kommunstyrelsen fastställer målsättningarna för planen enligt anhållan, godkänner Åsa Mattsson som planerare samt godkänner att planeområdet utgör en tillräckligt stort och ändamålsenlig helhet, enligt
PBL § 33.
Byggnadstekniska nämnden förordar inför kommunstyrelsen att
kommunstyrelsen ställer ut framtagen detaljplan i 30 dagar enligt PBL
§ 31. Under utställningstiden har kommunmedlemmar och de som
anges i PBL 30 § 1 mom. rätt att skriftligen framföra synpunkter.
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag
godkänns.
__________
Kommunstyrelse 25.08.2020 § 227
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner byggnadstekniska nämndens förslag.
BESLUT:
Enligt förslag.
__________
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 105

Förslag till ändrad detaljplan har varit utställd för påseende under perioden 14 september - 14 oktober 2020, se bilaga 16.11.2020,§ 105.
Det har endast inkommit synpunkter från Ålands landskapsregering
(ÅLR).
ÅLR ser inget hinder att upphäva områdena 2, 3, 4 och 5 då dessa
uppenbart inte påverkar varandra eller område 1. Det som behöver
beaktas är två fiskevandringsleder som finns på område 1. Dessa är
Österhålet till Kråkskärsfjärden och strömmen till Inre Fjärden. ÅLR
uppmanar därför kommunen att planebeskrivningen kompletteras
med ett skydd för dessa leder och att detaljplanen kompletteras med
bestämmelser som klargör skyddet. Enligt landskapslagen om fiske
är det förbjudet att negativt påverka fiskvandringsleder.
En komplettering av denna art medför ingen förändring i sak gällande
syftet med planen eller att det skulle försvåra ett förverkligande av
densamma. Det kan därför konstateras att kompletteringen inte är
väsentlig varför en ny utställelse inte behöver aktualiseras.
Enligt PBL 31 § stipuleras det att ”Om kommunen efter utställandet
ändrar planförslaget väsentligt, ska planen ställas ut på nytt. Detta är
inte nödvändigt om ändringarna bara gäller ett enskilt intresse och de
intressenter som berörs av ändringarna hörs särskilt.”
Denna komplettering har meddelats till berörd part som inte har några
invändningar till detta.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden förordar detaljplaneförslaget med kompletteringen inför kommunstyrelsen och att planen fastställs i enlighet
med PBL § 25.
Vidare föreslår nämnden att ett markanvändningsavtal för område 1
ska upprättas och undertecknas innan ärendet sänds till kommunfullmäktige.
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag
godkänns.
_________
Kommunstyrelse 24.11.2020 § 359
Kommundirektörens förslag:
Bilagor:
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
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Bilaga BTN 16.11.2020, § 105 förslag DP karta 1 220620 rev
291020 Eckerö Camping och stugor
Bilaga BTN 16.11.2020, § 105 förslag DP karta 2 220620 rev
291020 Eckerö Camping och stugor
Bilaga BTN 16.11.2020, § 105 förslag DP karta 3 220620 rev
291020 Eckerö Camping och stugor
Bilaga BTN 16.11.2020, § 105 beskrivning dpÄ Eckerö Camping
och stugor 220620 rev 291020
Förslag Markanvändningsavtal TCC Ålclean Ab
Förslag Markanvändningsavtal Eckerö Camping & Stugor Ab

Kommunstyrelsen godkänner markanvändningsavtal för område 1
och befullmäktigar att kommunstyrelseordförande tillsammans med
kommundirektören undertecknar avtalet innan ärendet sänds till
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att detaljplaneförslaget med byggnadstekniska nämndens komplettering av den
16.11.2020 § 105 fastställs i enlighet med PBL § 25.
Paragrafen justeras omedelbart.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
Kommunfullmäktige 17.12.2020 § 100
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att det bifogade
detaljplaneförslaget fastställs i enlighet med PBL § 25.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: BTN 209/2020
KF § 101

ANHÅLLAN OM DETALJPLANERING, DEL AV FASANRIKE 8:15 I KYRKOBY BY

Kommunfullmäktige 17.12.2020 § 101
Kommunstyrelse 01.12.2020 § 375
Byggnadstekniska nämnden 12.10.2020 § 98
Kommunstyrelse 22.09.2020 § 250
Byggnadstekniska nämnden 07.09.2020 § 67
En anhållan om detaljplanering inom del av fastigheten Fasanrike
8:15 i Kyrkoby by har lämnats in.
Bilaga BTN 07.09.2020 § 67
Anhållan avser detaljplanering av ett ca 3 ha stort område inom fastigheten Fasanrike 8:15 i Kyrkoby by. Området är sedan tidigare
oplanerat. Syftet med detaljplaneringen är att möjliggöra byggnation
för boende främst för Eckerö golfs verksamhet.
Sökanden anhåller om att Tiina Holmberg godkänns som planläggare.
Målsättningarna för detaljplanen är:
- att fastställa tomtområden, byggrätt och vägområden,
- att framtida utvecklingsmöjligheter för verksamheten fastslås,
- att grönområden reserveras för de boendes eget bruk,
- att våtmark behålls som grönområde, samt
- att vattenskyddslagen och gällande miljöparagrafer respekteras.
Detaljplanen görs i samråd med kommunen och kontakt med kommuntekniker och byggnadsinspektör hålls under planeringen så att
kommunens önskemål kan integreras i detaljplanen i ett tidigt skede.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden förordar inför kommunstyrelsen att
kommunstyrelsen fastställer målsättningarna för planen enligt anhållan, godkänner Tiina Holmberg som planerare samt godkänner att
planeområdet utgör en tillräckligt stor och ändamålsenlig helhet, enligt 33 § plan- och bygglagen.
BESLUT:
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Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag
godkänns.
__________
Kommunstyrelse 22.09.2020 § 250
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner byggnadstekniska nämndens förslag.
BESLUT:
Enligt förslag.
__________

Byggnadstekniska nämnden 12.10.2020 § 98

Sökanden har inlämnat ett förslag till detaljplan för en del av fastigheten Fasanrike 8:15, daterad 9 oktober 2020. Förslaget är framtaget
av Arkitekt Tiina Holmberg.
Detaljplaneförslaget består av ett kvartersområde för bostadsvåningshus om 0,9 ha, ett parkområde om 1,7 ha samt ett strövområde
om 1,1 ha.
De närmsta grannarna samt Ålands landskapsregering har genom informationsutskick beretts möjlighet att inlämna synpunkter på framtaget planeförslag. ÅLR har muntligen meddelat att de inte ser några
hinder med att planen ställs ut. ÅLR:s utlåtande inkommer under senare hälft av oktober.
Bilaga, BTN 12.10.2020 § 98
Ett markanvändningsavtal behöver tas fram.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden besluter att ställa ut framtagen detaljplan
i 30 dagar enligt PBL § 31. Under utställningstiden har kommunmedlemmar och de som anges i PBL 30 § 1 mom. rätt att skriftligen framföra synpunkter.
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BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag
godkänns.
__________
Kommunstyrelse 01.12.2020 § 375
Konstateras att inga synpunkter inkommit under utställelsetiden.
Bilagor:
- Förslag Markanvändningsavtal Eckerö Golf Ab
- DetPl_EckeröGolf_201009_2000
- DetPl_EckeröGolf_ILLUSTRATION_201009_2000
- Planbeskrivning201009
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner markanvändningsavtalet och befullmäktigar att kommunstyrelseordförande tillsammans med kommundirektören undertecknar avtalet innan ärendet sänds till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att detaljplaneförslaget fastställs i enlighet med PBL § 25.
BESLUT:
Enligt förslag.
Kommunfullmäktige 17.12.2020 § 101
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att det bifogade
detaljplaneförslaget fastställs i enlighet med PBL § 25.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 26/2020
KF § 102

MOTION GÄLLANDE UTREDNING AV ÖVERTAGANDE AV EKEBORG

Kommunfullmäktige 17.12.2020 § 102
Kommunstyrelse 24.11.2020 § 363
Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 109
Närings- och kulturnämnden 02.06.2020 § 28
Kommunstyrelse 26.05.2020 § 148
Johan Hellström har inlämnat en motion gällande övertagande av
Ekerborg enligt bilagan.
Kommundirektörens förslag:
Ärendet remitteras till byggnadstekniska nämnden och närings- och
kulturnämnden för utlåtande.
BESLUT:
Kommunstyrelsen begär en utredning från byggnadstekniska förvaltningen avseende uppdatering av värmesystemet på Ekeborg för att
minska på energikostnaderna.
Remissvar inbegärs även från skol- och fritidsnämnden.
I övrigt enligt förslag.
__________
Närings- och kulturnämnden 02.06.2020 § 28
Johan Hellström har inlämnat den bifogade motionen om gällande
utredning av övertagande av Ekeborg.
Kommundirekörens förslag:
Nämnden beslutar om att ge ett utlåtande till kommunstyrelsen.
BESLUT:
Nämnden förordar övertagande av driften och ser positivt på utökat
samarbete mellan föreningen och kommunen.
__________
Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 109
Kommunstyrelsen har begärt ett utlåtande från byggnadstekniska
nämnden kring en motion gällande utredning om övertagande av
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Ekeborg, samt har det även begärts en utredning från byggnadstekniska förvaltningen gällande värmesystemet på Ekeborg.
Befintligt värmesystem på Ekeborg är en jordvärmepump med en kollektorslang som nedgrävts i marken. Värmepumpen har inte fungerat
korrekt på flera år. Eckerö Ungdomsförening (EUF) har efterhört offerter från ett flertal VVS-företag för byte av värmepump (ca. 15 000 20 000 €). Föreningen har sökt PAF-medel för denna installation.
Eftersom föreningen tagit eget initiativ till att uppdatera värmesystemet för att få ned energikostnaderna så anser kommunteknikern det
obefogat med ytterligare en utredning i detta läge.
Byggnaden Ekeborg ägs av EUF, medans marken som byggnaden
står på ägs av Storby byalag. Idag sköter byggnadstekniska förvaltningen om gräsklippningen invid byggnaden. Ett eventuellt övertagande av drift och skötsel skulle öka budgetkostnaderna samt behöver det göras en översyn och prioritering på fastighetsskötseln i stort
då fastighetsskötseln redan idag har fullt upp för att hinna med alla
arbetsuppgifter.
Konstateras att en förening har andra möjligheter att söka utomstående medel/bidrag för underhåll och reparationer än vad kommunen
har.
Kommunteknikers förslag:
Byggnadstekniska nämnden ger följande utlåtande till kommunstyrelsen: Kommunens servicemän har i dagsläget ingen möjlighet att ta an
mera arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid. Kommunens egna fastigheter blir äldre och kräver mera underhåll för varje år som går.
Kommunen behöver i detta läge prioritera sina egna fastigheter.
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att att kommunteknikerns förslag
godkänns.
__________
Kommunstyrelse 24.11.2020 § 363
Bilaga:
- Motion om Ekeborg, 12.12.2019
Närings- och kulturnämndens samt byggnadstekniska nämndens utlåtanden framgår ovan. Utlåtanden kan sammanfattas enligt följande:
- Närings- och kulturnämnden förordar övertagande av driften.
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-

Byggnadstekniska nämnden förordar inte övertagandet av driften
och konstaterar även att ungdomsföreningen tagit eget initiativ till
att uppdatera värmesystemet för att få ned energikostnaderna
varvid ytterligare en utredning i detta läge avseende värmepumpen anses obefogat.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar med hänvisning till den ekonomiska situationen och till behovet av att underhålla sina egna fastigheter att ytterligare åtagande av underhållsdriften vid Ekeborg saknar förutsättningar från kommunens sida.

BESLUT:
Kommunstyrelsen antecknar till kännedom att EUF i egen regi har tagit initiativ till byte av värmesystem.
I övrigt enligt förslag.
Kommunfullmäktige 17.12.2020 § 102
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antecknar ärendet till sin kännedom.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt att kommunen aktivt bevakar att det söks
bidrag och att kommunen är aktiv i processen så att medlen söks.
I övrigt enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 64/2020
KF § 103

JÄMSTÄLLDHETS- OCH LIKABEHANDLINGSPLAN

Kommunfullmäktige 17.12.2020 § 103
Kommunstyrelse 08.12.2020 § 392
Kommunstyrelse 13.10.2020 § 288
Kommunstyrelse 10.03.2020 § 61
Ålands ombudsmannamyndighet har inkommit med rekommendationer gällande uppdatering och revidering av Eckerö kommuns jämställdhetspolicy. Enligt det bifogade brevet ska kommunen senast
den 31.12.2020 till Ålands ombudsmannamyndighet tillhandahålla en
jämställdhetsplan som är upprättad i enlighet med 6 a-c § och jämställdhetslagen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utarbeta en ny
jämställdhetsplan för Eckerö kommun i enlighet med Ålands ombudsmannamyndighets anvisningar.
Förslaget till en ny plan ska vara ska vara kommunstyrelsen tillhanda
senast den 30 september 2020.
BESLUT:
Enligt förslag.
__________
Kommunstyrelse 13.10.2020 § 288
Förslaget till en ny jämställdhets- och likabehandlingsplan för Eckerö
kommun bifogas.
Kommundirektörens förslag:
Förslaget skickas på utlåtande till nämnderna och arbetarskyddsfullmäktige. Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast
18.11.2020.
BESLUT:
Enligt förslag.
__________
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Kommunstyrelse 08.12.2020 § 393
Nedan inkomna remissvar:
Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 108

Byggnadstekniska nämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen
att ge utlåtande på framtaget förslag för ny jämställdhets- och likabehandlingsplan för Eckerö kommun enligt bilaga BTN 16.11.2020, §
108.
Kommunteknikerns förslag:
Byggnadstekniska nämnden förordar framtaget förslag till ny jämställdhets- och likabehandlingsplan för Eckerö kommun.
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag
godkänns.
_______
Närings- och kulturnämnden 02.12.2020 § 62
Närings- och kulturnämnden 02.11.2020 § 52
Kommunstyrelsen inbegär nämndens utlåtande på förslag till jämställdhets- och likabehandlingsplan för Eckerö kommun.
FÖRSLAG:
Nämnden beslutar om ett utlåtande till kommunstyrelsen.
BESLUT:
Ärendet bordlades.
Närings- och kulturnämnden 02.12.2020 § 62
Bordlagt ärende.
FÖRSLAG:
Nämnden beslutar om ett utlåtande till kommunstyrelsen.
BESLUT:
Närings- och kulturnämnden förordar planen.
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Kommunstyrelse 08.12.2020 § 392

Byggnadstekniska nämnden samt närings- och kulturnämnden förordar förslaget till ny jämställdhets- och likabehandlingsplan. Arbetarskyddsfullmäktiges utlåtanden bifogas.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att jämställdhetsoch likabehandlingsplanen fastställs.
BESLUT:
Enligt förslag.
Kommunfullmäktige 17.12.2020 § 103
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktigenatt det bifogadejämställdhets- och likabehandlingsplanen fastställs.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KF § 104

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Kommunfullmäktige 17.12.2020 § 104

-

Kommunstyrelsens protokoll finns på www.eckero.ax
Tobaksfri arbetsplats

BESLUT:
Enligt förslag.
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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: 96, 102, 104 §§
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.
92-95, 97-101, 103 §§
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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