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2

11.12.2012

KALLELSE OC H BESL U TFÖR HET
Kst § 337
KD-FÖRS LAG :
Mötet konstatera s lagenligt sammankallat och beslutfört. Kallelsen
skicka s enbart på e-post.
BESLU T: Enligt förslag.

VAL AV PRO TO KOLLJ USTER ARE, TI D OC H PLA TS.
Kst § 338
KD-FÖRS LAG :
T ill protokolljusterare väljs Kerstin Wikgren och Jan-Anders Ö ström.
Protokolljustering 11.12 kl 21.00 i kommunkansli, Eckerö.
BESLU T: Enligt förslag.

GODK ÄN NA NDE OCH KOMPLETTE RING AV FÖRE DR AGNINGSLISTAN
Kst § 339
KD-FÖRS LAG :
Föredragningslistan godkänns.
BESLU T: Enligt förslag.
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NYÅRSMO TTAG NING

Kst § 245

Kommunfullmäktige beslöt 26.11.2009 att fastställa reglemente för uppvaktningar,
tjänstledigheter m.m. Enligt principer för personalfest och julgåva skall fullmäktige
årligen avsätta anslag för dessa. Det har visat sig vara svårt att ordna julfest i
december och senaste fest ordnades i april tillsammans med förtroendevalda.
Kommunstyrelsen beslöt 27.3.2012, § 88 att en arbetsgrupp arrangerar
nästa nyårsmottagning i Post- och tullhuset.
Under en följd av år har Kultur- och fritidsnämnden och dess företrädare
Kultur- och biblioteksnämnden, svarat för Eckerö kommuns
nyårsmottagning. Denna har t.o.m 2009 avhållits i den historiska miljön
på Post- och tullhuset i Storby. Vid nyårsmottagningen ges tillfälle till
information om kommunens verksamhet och den har också varit en
uppskattad träffpunkt för förtroendevalda och kommuninvånare.
Kommunens hedersutmärkelser och kejsa rstipendium utdelas vid
nyårsmottagningen. De senaste åren har kommunstyrelsen ansvarat för
Projektet i sig är tämligen omfattande vad gäller förberedelser och
genomförande, från tillståndsan sö kningar hos myndigheter och
spon sorstöd till fyrverke riet, till det praktiska handhavandet med
beställningar och inköp av mat och dryck, anskaffning och flyttning av
teknisk utru stning, möblemang, lekhörna för barn, bokning av
medverkande och konferencier, blomster, inbjudningar, programblad,
pressmeddelanden, städning m.m. Viss arvodering har skett av
programkommitténs medlemmar och deltagande föreningsfunktionärer
från främst Ec kerö IK och Ec kerö Ungdomsförening varvid föreningarna erhållit
arvoderingen såsom ett föreningsbidrag. Föreningsfunktionärer
har nyttjats som parkeringsva kter och som se rverings-, disk- och
städpersonal. Ett stort arbete har också lagts ned av intendentparet på
Post- och tullhuset vad gäller iordningsställande och utsmyc kning av
byggnaden inför sammankomsterna.
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Behov av handikappanpassning av lokalerna men också de omfattande
serveringssy sslorna har tidigare diskuterats liksom en förnyelse av arrangemanget.
Den framtida användningen av Post- och tullhuset har diskuterat s med LR och
fullmäktige har aviserat ett framtida intresse för enbart kulturverksamhet i huset.
I dagsläget finns dock inget klarlagt om hur fastigheten skall underhållas och
skötas vintertid, vilket kan försvåra möjligheterna till nyårsmottagning i huset.
T idigare har också diskuterat s behov av förnyelse av nyårsmottagningen.
KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen kon staterar att enligt tidigare beslut anskaffas julgåva till
personalen och att även julfest eller vårfest arrangera s. Vårfe sten arrangeras
även nästa gång tillsammans med förtroendevalda.
Offerter begärs av lokala företag för arrangemang av nyårsmottagningen 2013.
Ärendet delges fullmäktige.
BESLU T:
Kommunstyrelsen kon staterar att enligt tidigare beslut anskaffas julgåva till
personalen och att även julfest och vårfest arrangera s. Julfesten för personalen
ordnas skilt. Vårfesten arrangeras tillsammans med förtroendevalda.
Nyårsmottagningen ordnas på trettondagen i Post- och tullhuset om intresse finns.
Utreds ännu om det finns intresserade arrangörer.

Kst § 340

Den enda lokala företagaren som hört av sig och erbjudit sig att hjälpa till
med att ordna tillställningen är Pub Rusell. Dock inte i PT -huset. De har
personal på plats först 19.1.2013. Eckerö marthor är tidigare vidtalade och de
har också erbjudit sig att hjälpa till med servering vid behov.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.

EC KERÖ KOM M UN

SAMM ANTRÄ DESPROTOKOLL

Sida
Organ

§nr Sammanträdesdatum

KOMMUNS TY RELSEN
KOMMUNS TY RELSEN

245
340

5

9.10.2012
11.12.2012

Enligt Lönnblad på LR går utrymmena att använda och arrangören står för alla
arrangemang, inkl stolar, utrustning och servering. Just nu finns bara en
uppsättning nycklar som handhas av Peter Winqvist.
Från LR finns ingen beredskap att hantera någon form av praktiska förberedelser
eller efterarbete som städning o dyl på vintern. Kommunen bör i så fall ordna allt
på egen hand. Byggnadsbyrån kan se till att det finns värme i huset.

KD-FÖRS LAG :
Eftersom det finns för få intresserade arrangörer ordna s tillställningen
senare i februari för allmänheten eller i samband med vårfesten för personal
och förtroendevalda.
BESLU T:
T illställningen ordnas i samband med vårfesten för personal och förtroendevalda.
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PLANLÄGGNINGSAV TA L FÖR Ö STERÄNG ENS D ETALJPLAN
Kst § 341
Bakgrun d
Fastighets Ab Ö sterängen, genom Harry Sjöblom ansöker har ansö kt om
fast ställelse av ändrad byggnadsplan för del av fastigheten Österängen RNr 4:42 i
T orp by i Eckerö kommun.
Beskriv ning av området
Planeområdet är __ ha stort och beläget på ett område som tidigare verkat som
semesterby. Området gränsar till strand vid Torp sund. De tidigare byggnaderna
på området är rivna. T ill området kommer man på befintlig grusväg från
T orpvägen. Nuvarande ägare har röjt på området för att möjliggöra ny bebyggelse.
En el-linje går längs med tomtgränsens norra del. På området har tidigare verkat
en semesterby och det är inget nytt område som bebyggs. Den nya bebyggelsen
skall kopplas till kommunalt vatten och avlopp.
Målsättningar
Innan arbetena inleds hålls en gemensam syn på området där följande behandlas:
arbeten som ska utföra s, situation för tillfället, arbetsplatsgränser, arbet sskydd,
berörda parter och kontakter med ansvarspe rsoner.
På basis av landskapsbilden, naturvärden och kommunens övriga byggnation
fast ställs följande målsättningar för Österängen detaljplan:
-

Området planläggs på landskapsbildens villkor. Byggnadsplanen skall
anpassa s till terrängen och naturförhållanden så att de viktigaste särdragen i
landskapsbilden bevaras
Den naturliga sandstranden och klipporna bör bevaras i naturtillstånd
Den gamla ”strand- och lövängsmiljön” bör i mån av möjlighet bevaras
Bebyggelsen ska be stå av egnahemshus som placeras enligt byggnadsplanen
Området ska kopplas till det kommunala vatten- och avloppsnätet
Längden på byggnadsplanevägar skall minimeras och byggandet av det interna
vägnätet faller på markägaren. Infarten till området längs befintlig väg.
Via ett planläggningsavtal överlåts, före planen fastställs av
kommunfullmäktige, till kommunen vederlagsfritt väg- och andra områden som
utgående från byggnadslagens bestämmelser bör vara i kommunens ägo
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Området ansluts på sö kandes be ko stnad både till den kommunala
vattenledningen och det kommunala avloppsnätet enligt kommunens
anvisningar
Väg- och andra trafikfrågor hanteras i samråd med landskap sstyrel sens
trafikavdelning och kommunens tekniska nämnd.

KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen diskuterar målsättning med Österängens detaljplan och
planläggningsavtal. Styrelsen ger riktlinjer för utarbetande av planläggningsavtal.
BESLU T:
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till byggnads- och miljönämnden för att ge
utlåtande över detaljplanen. Landskap sarkite kt anlitas för att kontrollera
detaljplanen och juridisk hjälp för att uppgöra planläggningsavtal.
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UPPDAT ERING AV NÄRSTÅ ENDEVÅ RD
SN § 162
-

Bilagor:

Broschyr
Ansö kan
Vård- och serviceplan
Bedömningsmaterial
Avtal
Underlag för närståendevårdsarvode

Kriter ierna för närståendevård godkändes av kommunfullmäktige
den 26.02.2009 § 28. Idag finns ett behov av revidering av
kriter ierna och omarbetning av närståendemater ialet. Alla bilagor är
i sin helhet nytt material.

Kriterierna är genomarbetade i sin helhet. Grunden utgår från Eckerö
kommuns tidigare kriterier och är nu till vissa delar förändrade och
kompletterade i enlighet med andra åländska och fastländska
kommuners kriterier. Ersättningsnivån för kriterium 1-3 är i enlighet med
tidigare beslut, men ett fjärde kriterium förslås nu tillkomma för personer
med mycket högt vårdbehov. T anken är att anhöriga som vårdar mycket
allvarligt sjuka närstående, t.ex. för palliativ vård, ska kunna frånvara från
sitt ordinarie arbete och sköta sin anhörige med närståendevårdsstöd
som enda ekonomiska ersättning.
Materialet är utformat så att vård- och serviceplanen mer än tidigare ger
en tydlig bild av de individuella behoven. Enligt bedömningsmaterialet
ska den vårdbehövande uppfylla minst alla kriterier i en kategori för att
beviljas närståendevård enligt denna, vilket innebär att riskerna minska s
för tolkning kring vilken kategori en vårdbehövande tillhör. Enligt förslaget
ska närståendevårdarna månatligen genom inlämnande av underlag för
närståendevårdsarvode rapportera sin arbetstid och eventuell frånvaro till
byråse kreteraren, detta för att minska ri sken för att arvode utbetalas för
icke arbetad tid.
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Forts SN § 162
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:

Socialsekreteraren föreslår att soc ialnämnden besluter att förorda
de nya närståendevårdskr iterierna inför kommunstyrelsen och –
fullmäktige. Soc ialnämnden förordar att kommunen går in för att
använda kategorierna 1-4.
BESLUT :
Socialnämnden besluter att föreslå för kommunstyrelse och –fullmäktige,
nya kriterier för närståendevård sstöd, med föreslagna ändringar.
Före slås oc kså nya ersättningsnivåer, ersättningsnivåerna 1 och 3 är
lagstadgade och 2 och 4 är kommunens egna.

Kst § 342
Kriterier för närståendevårdsstöd uppdateras enligt socialnämndens
beslut och delges på mötet.
KD-FÖRS LAG :

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige nya kriterier för

närståendevårdsstöd, med föreslagna ändringar enligt bilaga. Föreslås
också nya ersättningsnivåer, ersättningsnivåerna 1 och 3 är lagstadgade
och 2 och 4 är kommunens egna.
BESLU T:
Enligt förslag.
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AVTAL RÖRA NDE SAMM ANHÅLL EN HEMVÅ RD
SN § 108
Bilaga – Avtal rörande sammanhållen hemvård
Ec kerö kommun har varit med i pilotprojekt för sammanhållen
hemvård under tiden 01.03.2011-31.01.2012. Inom pilotprojektet
har hemtjänsten v id behov utfört insulin- och fragmingivnin g,
blodtrycksmätning, sårvård, benlindning och kateterspolning
medan hemsjukvården har utfört t.ex. tillsynsbesök, tagit ut sopor
och hämtat posten. Under pilotprojektidens första fyra månader
hade hemtjänstpersonal utfört ca. 77 timmar
hemsjukvårdsuppgifter. Därefter minskade uppgifterna så att sista
månaderna i projektet utfördes detta 2-3 timmar per månad.
Hemsjukvårdsuppgifterna utfördes huvudsakligen på Solgården
där de boende behövde oc kså annan hjälp och vård. Personalen
upplevde att arbetet flöt på s midigare eftersom man inte behövde
vänta på hems jukvårdspersonal för att ge t.ex. insulin.
Syftet med avtalet är att om hemtjänsten utför dessa
vårdrelater ade uppgifter kunde hemsjukvården istället erbjuda mer
avancerad sjukvård i hemmet innan de äldre behöver flyttas till en
annan vårdnivå, vilket skulle gynna både hemv årdsklienterna och
vara samhällsekonomiskt effektivt totalt sätt. Att ha sammanhållen
hemvård ger bättre kvalitet för klienterna då en och samma
personal kan utföra flera uppgifter än tidigare.
För en närvårdare är det en fördel att få använda den kunskap som
man har utbildning för i praktiskt arbete. På Solgården har alla
ordinarie personal närvårdarekompetens. Det betyder att nästan
alla ordinar ie personal kan utföra hems jukvårdsuppgifter.
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Avtal (bilaga) har tagits fram för ”Sammanhållen hemvård” av
arbetsgruppen som tillsattes via ÅHS. Arbetsgruppen har bestått
av representanter för ÅHS, Ålands Kommunförbund, Marie hamns
stad, Ec kerö kommun och s kärgården. De kommuner som deltar i
sammanhållen hemvård s kall underteckna avtalet. Å HS skall
sammankalla berörda kommuner för en genomgång av avtalet
hösten 2013.
ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖRSLA G:
Äldreomsorgsledar en föreslår att socialnämnden besluter att ta del
av avtalet och föreslår att det förs till kommunstyrelsen för
godkännande.
Ledamot Kerstin Wikgren föreslår att avtalet i dess nuvarande for m
inte kan godkännas. Ledamöterna Henrietta Hellström, Mikael
Stjärnfelt och Jan-Anders Öström understöder Wikgrens förslag.
Hellström föreslår att det ur avtalet bör framgå att ÅHS och
kommunen s ka byta arbetsuppgifter timme mot timme och att den
part som eventuellt utför merarbete ersätts till självkostnadspris
enligt vad tjänsten kostar att producera. Övriga ledamöter
understöder Hells tröms förslag.
SOCIA LNÄ MNDENS BESLUT:
Socialnämnden besluter att inför kommunstyrelsen föreslå att
avtalet i dess nuvarande for m inte godkänns. Vidare föreslår
socialnämnden att det ur avtalet bör framgå att ÅHS och
kommunen s ka byta arbetsuppgifter timme mot timme och att den
part som eventuellt utför merarbete ersätts till självkostnadspris
enligt vad tjänsten kostar att producera.
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KD- FÖRSLA G
Konstateras att avtalsförslaget innebär uppgiftsöverföringar från
ÅHS till kommunerna utan ekonomisk kompensation.
Utredningen om samhällsstrukturreformen borde även beakta
sammanhållen hemvård. Nuvarande avtalsförslag kan leda till
att kommunen måste utöka antalet närvårdare för att klara
uppgifterna. Ec kerö kommun är positiv till sammanhållen
hemvård men anser att avtalsförslaget bör klargöra ekonomisk
kompensation för kommunerna innan det kan godkännas. Ur
avtalet bör framgå att ÅHS och kommunen ska byta
arbetsuppgifter timme mot timme och att den
part som eventuellt utför merarbete ersätts till självkostnadspris.
BESL UT :
Enligt förslag.

SN § 168

Bilaga – Avtal rörande sammanhållen hemvård
Bilaga – Avtal rörande sammanhållen hemvård, tidigare
version
Avtalet om sammanhålle n hemv ård har nu omarbetats.
ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖRSLA G:
Äldreomsorgsledar en föreslår att socialnämnden besluter att ta del
av avtalet och föreslår att det förs till kommunstyrelsen för
godkännande.
SOCIA LNÄ MNDENS BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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Kst § 191
KD- FÖRSLA G
Omarbetat förslag om sammanhållen hemvård godkänns.(bilaga)
BESL UT :
Kommunstyrelsen godkänner avtalsförslaget till sammanhållen
hemvård.
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AN HÅL LA N OM STÖD F ÖR SOMMARPE RSONAL, Å LA NDS JA K T- OC H FISKEMUSE UM
Kst § 344

KD-FÖRS LAG :
Åland jakt- och fiskemu seum anhåller om 5000 € stöd för att anställa
sommarpersonal ca 3 månader. (bilaga)
Kommunen har redan beviljat 3000 € stöd och tekniska nämnden har
ingått skötselavtal med museet.
KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen är mycket positiv till museets verksamhet och önskar i
första hand att museet undersö ker möjligheterna att få stöd för
anställning av sommarpersonal från andra finansiärer.
BESLU T:
Enligt förslag.
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FÖRL ÄNG NING AV U TLOPPSLEDNIN G.
T N § 103
Upptogs till behandling att utbjuda på entreprenad förlängning av
utloppsledning från reningsverket i Storby.
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt att anlita Dan Engblom att uppgöra
anbudsförfrågan samt arbetsbe skrivning, för att kunna förverkliga
projektet inom detta år.
När handlingarna är klara bjuds arbetet ut via annonser i de två lokala
tidningarna.
T N § 137.
Handlingarna har uppgjorts av DEAB konsult och projektet har bjudits ut
via annons i Nya Åland den 13.11.2012 och i Ålandstidningen den
14.11.2012 samt insatt på kommunens hemsida.
Arbetsbe skrivning och entreprenadoffert som bilaga 13/9.
Offerterna öppnades enligt följande:
T ekniska nämnden konstaterade att ett anbud hade lämnats inom utsatt
tid, samt att en anhållan om förlängd anbudstid.
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt att förlänga anbudstiden fram till den
30.11.2012 kl. 15.00, samt att projektet skall vara slutfört senast den
30.04.2013.
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T N § 148.
Ytterligare ett anbud har lämnats in under den förlängda anbudstiden.
Anbuden öppnades enligt följande:
1. Sjöströms Gräv Ab

67.000,00 € exkl.moms 23 %.

2. Dykbolaget Ab Åland

76.250,00 € exkl.moms 23 %.

FÖRSLAG:
T ekniska nämnden besluter att anta det lägsta anbudet, och projektet
skall vara slutfört sena st den 30.04.2013, Kontrakt skall upprättas mellan
parterna.
BESLUT :
T ekniska nämnden konstaterade att anbuden överskrider budgeterade
medel för projektet, och beslöt därefter att anhålla hos kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige om tilläggsmedel för att kunna utföra
förlängningen av utloppsledningen under våren 2013. Till exempel blev
byte av köksgolv i Eckerö skola 13.588,43 € billigare.
Kst § 345
KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen anser att anbudstiden bör förlängas och återremitterar
ärendet till tekniska nämnden. Arbetet kan även utföras sommartid om
det då är billigare.
BESLU T:
Kommunstyrelsen begär av fullmäktige tilläggsbudget 12.000 euro för
projektet. Kommunstyrelsen kon staterar att tidigare kostnad skalkyl var
felaktig.
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ANMÄ LNINGSÄRENDE N
Kst § 346

Slutsyn på Ekergården
Ekergårdens stolar
Skatteraterna
Gullåsen
KD-FÖRS LAG :
Anteckna s för kännedom.
BESLU T:
Enligt förslag.
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RESERVA TION MOT SO CIAL NÄMN DENS BESLU T § 149
Kst § 311
Kerstin Wikgren har 10.10.2012 inlämnat skriftlig reservation mot
socialnämndens beslut § 149. På basen av innehållet i reservationen
gäller reservationen § 150 och inte § 149. Reservationen i bilaga.
Wikg ren anser att ”socialse kreteraren, kommunens högre tjänsteman ar
förfarit lagstridigt enligt förvaltningslagen och i strid med både
kommunens socialinstru ktion och förvaltningsstadga då beredning i detta
ärende överhuvudtaget inte finns. Felet är så grovt att självrättelse i
ärendet borde göras, så att rättelseyrkande och besvär kan förhindras”.
Ärendet hade remitterats för beredning från kommunstyrelsen till
socialnämnden. Styrelsen har inte uppställt minimikrav för beredningen.
Det finns ingen lag som påtvingar en längre beredning i ärendet.
Socialse kreteraren har i vederbörlig ordning gjort ett beslutsförslag i
ärendet, vilket också blev socialnämndens beslut. Inte heller
beslutsförslaget strider mot lag eller gängse praxis. Påståendet att
socialse kreteraren har förfarit lagstridigt är ogrundat och strider inte mot
lag, förvaltningsstadga eller socialinstru ktion. Det är förenligt med god
förvaltningssed att så som nämnden föreslog, låta göra en utredning av
behovet.
KD-FÖRS LAG
Beredningen i ärendet är laglig och har följt gängse praxis och det är
förenligt med god förvaltningssed att låta göra en utredning av behovet
av småbarn sdaghemmet. Anklagelsen att socialsekretera ren förfarit
lagstridigt är ogrundad. Ärendet behandlas som informationsärende och
antecknas för kännedom.
Kerstin Wikgren föreslår att inga reservationer skall behandlas med
hänvisning till 4 kap § 29 i kommunallagen.
BESLU T:
Enligt KD-förslag. Kerstin Wikg ren re serverade sig mot beslutet.
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Kst § 347
Vid styrelsemötet 15.11.2012 har den kritik som anförts i en skriftlig reservation
om påstådda olagligheter behandlats som ett informationsärende. Med anledning
av kritiken har styrelsen tagit upp ärendet till diskussion för att ge korre kt
information i ärendet till ledamöterna i styrelsen. Samtidigt har styrelsen gjort ett
kon staterande om att anklagelserna med hänvisning till rådande
faktaomständigheterna är ogrundade. Ärendet har antecknats till kännedom
eftersom det var ett s. k. informationsärende. I praktiken har inget beslut fattats.
Rättelseyrkande och kommunalbesvär kan bara framställas över slutliga beslut av
en myndighet i kommunen. Lagligheten av handläggningen av ärendet i
socialnämnden kan prövas först när kommunstyrel sen fattar beslut om tillbyggnad
av småbarn sdagis. Beslutet i kommunstyrelsen är ett beredningsbeslut som det
inte går att besvära sig emot enligt 112 § 1 mom i kommunallagen. Följaktligen
går det inte att yrka rättelse mot beslutet att anteckna informationen om
beredningen till kännedom.

KD-FÖRS LAG :
Beslutet i kommunstyrelsen är ett beredningsbeslut som det inte går att besvära
sig mot enligt § 112 § 1 mom i kommunallagen. Följaktligen går det inte att yrka
rättelse mot beslutet att anteckna informationen för kännedom. Besvärsanvisning
korrigeras. Besvärsrätt sa knas och därför av slå s rättelseyrkandet.
BESLU T:
Ärendet bordläggs tills nästa möte.
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RESERVA TION MOT KS T 29.5.2012 § 137
Kst § 311
Kerstin Wikgren har inlämnat en reservation angående val av Brage
Eklund till styrelsen i Ålands Vatten och kan noteras följande:”På basen
av detta reseverar jag mig mot beredningen av hela ärendet,
sty relseordförandes sätt att bara besluta vilken av majoriteterna som
skulle gälla och att Christina Jansson stött två förslag, som vardera fått
majoritet. Vem ska ha rätt att besluta vilken majoritet som ska gälla? Jag
reseve rar mig också mot att det tycks vara ok att Jan-Anders Öström
ka star f ram att denna person måste ha förankring i styrelse eller teknisk
nämnd och detta tas som en sanning. Det har vi inte diskuterat.”
Enligt kommunallagen 29 § har den som deltagit i beslutsfattande rätt att
reservera sig mot beslutet. I detta fall riktar sig reservationen till
väsentliga delar mot beredningen.
I den e-post konversation som förts i ärendet kan konstatera s att
majoriteten stödde Brage Eklund. Det konfirmerades av styrelsen
29.5.2012. Det är klart att ärenden ska beredas i första hand på normalt
sätt till styrelsen men i detta fall avgjordes ärendet på epost i strävan att
snabbt nominera en kandidat till Ålands Vattens bolagstämma
23.5.2012.Reservationen behandlas här eftersom den är normgivande
för framtida epostdisku ssioner.
KD-FÖRS LAG
Majoriteten stödde nominering av Brage Eklund till Ålands Vatten som
konfirmerades på st yrelsemötet. Rese rvation bör gälla beslut och inte
beredning av ärenden. Ärendet behandlas som informationsärende och
antecknas för kännedom. Ärendet anses slutbehandlat.
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Kerstin Wikgren föreslår att inga reservationer skall behandlas med
hänvisning till 4 kap § 29 i kommunallagen. Wikgrens förslag fick inget
understöd.
BESLU T:
Enligt förslag med tillägget att ärenden bör behandlas i god tid innan
bolagsstämma eller kommunalförbunds möten. Wikgren re serverar sig
mot beslutet.
Kst § 348

Vid styrelsemötet 15.11.2012 har den kritik som anförts i en skriftliga
reservation över § 137 avseende val av styrelseledamot i Ålands Vatten
Ab tagits upp på styrelsemötet. Med anledning av kritiken har styrelsen
tagit upp ärendet för diskussion för att ge korre kt information i ärendet
om hur nomineringen gick till för ledamöterna i styrelsen. Ärendet har
antecknats till kännedom eftersom det var ett s.k. informationsärende
och inte fråga om ett slutgiltigt beslut. Följaktligen går det inte att yrka
rättelse mot beslutet att anteckna informationen om nomineringen till
kännedom.
KD-FÖRS LAG :
Beslutet i kommunstyrelsen är ett beredningsbeslut som det inte går att
besvära sig mot enligt § 112 § 1 mom i kommunallagen. Följaktligen går
det inte att yrka rättelse mot beslutet att anteckna informationen för
kännedom. Besvärsanvisning korrigeras. Be svärsrätt sakna s och därför
avslås rättelseyrkandet.
BESLU T:
Ärendet bordläggs tills nästa möte.
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RESERVA TION MOT KS T BESLU T § 212, 11.9.2012
Kst § 311
Kerstin Wikgren reservarar sig mot kommunstyrelsen s beslut § 212 om
att ordna ett budgetseminarium på Havsvidden, med främsta motivering
att kommunens näringsnämnd har som uppgift att främja företagare som
finns i kommunen och att seminariet kommer att kosta kommunen rätt
mycket pengar.
Wikg ren är genom reservationen inte ansvarig för beslutet.
Beslutet fattades i normal ordning helt enligt normal praxis och lag.
Styrelsen beslöt 11.9.2012 § 212 att ha ett budgetseminarium för att i
god anda behandla budgeten för 2013. Avsikten var att ordna ett nyttigt
och trevligt tillfälle tillsammans med politiker och tjänstemän, denna gång
på Havsvidden. Beslutet tillkom i demokratisk anda och har vunnit laga
kraft. Beslutet har motarbetats och ärendet behandlats i pressen. Detta
har lett till att motivationen att hålla ett budgetseminarium har svalnat och
det är oberoende av om det hålls utanför eller i kommunen.
Styrelsen bör fatta ett principbeslut om vilka tillställningar som kan hållas
utanför kommunen eller om alla kommunens tillställningar alltid bör
ordnas inom kommunens gränser.
I sammanhanget kan noteras att det utgör gängse praxis att tillställningar
kan ordnas även utanför kommunen.
Ifall principen att inga tillställningar ordnas utanför kommunen är
normgivande betyder det också att inga personaldagar,
rekreationsdagar, övriga seminarier, julfester, lägerskolor mm inte får
ordnas utanför kommunen.
Ett sådant förfaringsätt skulle vara mycket olyckligt för personalens,
förtroendevaldas och elevers sammanhållning och trivsel. Det får i
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förlängningen också kon se kven ser för andra kommuner och för Eckerö
näringsliv eftersom det blir svårare att motivera varför andra kommuner
kan komma hit medan Eckerö kommun inte kan åka till andra kommuner.

KD-FÖRS LAG
Beslutet fattades i normal ordning enligt lag. Kommunstyrelsen bör med
anledning av reservationen och behandling av ärendet i pressen fatta
principbeslut om vilka tillställningar som kan hållas utanför kommunen för
att undvika konflikter av denna kara ktär.
Kerstin Wikgren föreslår att inga reservationer skall behandlas med
hänvisning till 4 kap § 29 i kommunallagen. Wikgrens förslag fick inget
understöd.
BESLU T:
Kommunstyrelsen antecknade ärendet för kännedom och emotser en
skild beredning i ärendet gällande principer för anordnandet av
tillställningar utanför kommunen.
Wikg ren rese rverar sig mot beslutet.
Kst § 349
Det är ost ridigt att det i den skriftliga reservationen fanns ett missnöje
över att kommunstyrelsen be slutat att förtroende valda och tjänstemän i
Ecke rö kommun ska ha ett budgetseminarium vid Havsvidden i Geta.
Missnöjesytt ringen har medfört att man i styrelsen initierat ett ärende §
212 i syfte att utreda och i framtiden fastställa principerna för vilka
tillställningar som kan hållas utanför kommunen och på vilka grunder
besluten fattas. Den skriftliga reservationen har inte tagits upp för
behandling i styrelsen utan det är avsaknaden av principbeslut som
behandlats. Styrelsen har initierat en utredning i ärendet. Ett
beredningsärende går det inte att besvära sig emot enligt 112 § 1 mom i
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kommunallagen. Följaktligen går det inte heller att yrka rättelse mot detta
beslut att tillsätta en utredning.
KD-FÖRS LAG :
Beslutet i kommunstyrelsen är ett beredningsbeslut som det inte går att
besvära sig mot enligt § 112 § 1 mom i kommunallagen. Följaktligen går
det inte att yrka rättelse mot beslutet att tillsätta en utredning.
Besvärsanvi sning korrigera s. Besvärsrätt sa knas och därför avslås
rättelseyrkandet.

BESLU T:
Ärendet bordläggs tills nästa möte.
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RESERVA TION MOT KS T BESLU T § 192, 28.8.2012
Kst § 314
Kerstin Wikgren ha inlämnat en reservation angående styrelsens beslut
angående riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. (bilaga)
Beslutet i fråga har tillkommit som ett majoritetsbeslut i vederbörlig
ordning. Till kommunstyrelsens uppgifter hör enligt förvaltningsstadgan
5:12 att bevaka kommunens intressen företräda kommunen och föra
kommunens talan om inte kommunfullmäktige beslutar annat.
KD-FÖRS LAG
Styrelsen har handlat korre kt och har ingen skyldighet att tycka lika som
socialnämnden. Styrelsen ska beva ka kommunens intressen och föra
kommunens talan. Ärendet behandlas som informationsärende och
antecknas för kännedom.
Kerstin Wikgren föreslår att inga reservationer skall behandlas med
hänvisning till 4 kap § 29 i kommunallagen. Wikgrens förslag fick inget
understöd.
BESLU T:
Enligt KD-förslag. Wikgren re se rverade sig mot beslutet.
Kst § 350
Vid styrelsemötet 15.11.2012 har den kritik som anförts i en skriftlig
reservation över § 192 avseende riktlinjer för vård och omsorg vid
demenssjukdom. Med anledning av kritiken har st yrelsen tagit upp
ärendet för disku ssion och konstaterat att ärendet handlagts i vederbörlig
ordning. Ärendet har antecknats till kännedom eftersom det var ett s. k.
informationsärende och inte ett slutgiltigt beslut. Följaktligen går det inte
att yrka rättelse mot beslutet att anteckna informationen avseende
kritiken till kännedom.
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Kst § 350

KD-FÖRS LAG :
Beslutet i kommunstyrelsen är ett beredningsbeslut som det inte går att
besvära sig mot enligt § 112 § 1 mom i kommunallagen. Följaktligen går
det inte att yrka rättelse mot beslutet att anteckna informationen för
kännedom. Besvärsanvisning korrigeras. Be svärsrätt sakna s och därför
avslås rättelseyrkandet.

BESLU T:
Ärendet bordläggs tills nästa möte.
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RÄ TTELSE AV BESVÄRSANVISNING
Kst § 351
Henrietta Hellström har lämnat in en begäran om rättelse av
besvärsanvi sning för kommunstyrelsen s be slut.
Angående krav på besvä rshänvisning så skall det till ett ärende där
rättelseyrkandet behandlats och som får överklagas fogas en
besvärsanvi sning till beslutet enligt 115 § i kommunallagen. Till de beslut
över vilka det inte går att anföra besvär så ska det fogas ett meddelande
om besvärsförbud.
Över rättelseyrkandena §§ 316,317,318,320,321 ska det således bifogas
en besvärsanvisning som anger att beslutet med anledning av
rättelseyrkandet kan överklagas vid Ålands förvaltningsdomstol. Frågan
om att anslå en tjänst är ett beredningsärende där besvärsförbud enligt
112 § i kommunallagen råder.
KD-FÖRS LAG
Besvärsanvi sning korrigera s enligt ovan.
BESLU T:
Enligt förslag.
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