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KS § 101

K ALLELSE OCH BESLUTFÖRHET
FÖRSLAG:
Mötet konstatera s lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Ecke rö den
__/__20__

Sekr.
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KS § 102

V AL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

FÖRSLAG:
Till protokolljusterare väljs Christina Jan sson och John Hilander. Protokolljustering 2.5.2013 kl 16.00 på kommunkansliet.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Ecke rö den
__/__20__

Sekr.
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KS § 103

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Utdragets ri ktighet
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Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Ecke rö den
__/__20__
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KS § 104

V ERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2012

Kommunstyrelsen erhåller med detta utskick balansbok för verksamhetsåret 2012.
Kommunrevision är planerad att genomföras den 14 och 21 maj 2013.
KD- FÖ RSLAG
Kommunstyrelsen godkänner och undertecknar bokslut och verksamhetsberättelse för år 2012 och överlämnar balansboken till kommunens revisorer för granskning.
Styrelsen föreslår att räkenskapsperiodens överskott på 298 580,14 €
överförs till kontot överskott från tidigare år.
Överföringen medför att de ackumulerade överskotten uppgår till 3
602 985,47 €.
BESLUT:
Ärendet återemitterades för fortsatt beredning.
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KS § 105

AVTAL OM PLANLÄGGNING OCH ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM, ÖSTERÄNGEN

-

Avtal om planläggning och överlåtelse av fast egendom utarbetats för Österängen s
bostadsområde i Eckerö. Utlåtande över förslag till detaljplan för del av fastigheten
Österängen 4:42 begärts av arkitekt Ursula Koponen. Kommunen behandlar nu
aktuellt fall som om det är markägaren som upprättat ett förslag till detaljplan som
kommunen skall handlägga och att detaljplanen enbart utarbetas för markägaren s
enskilda intresse. På grund av detta kräver kommunen att man skall bekosta
kommunens ko stnader för handläggandet. Detta har kommunen enligt Plan- och
bygglagen möjlighet att göra (33 §).

-

Konstaterades att planförslaget (daterat 15.06.2012), inte är färdigt att antas av
kommunfullmäktige, eftersom det inte fyller de krav som ställs på en juridisk handling
eller de krav som i lagen ställs på detaljplaner. Den viktigaste planläggningsprincipen,
att skapa en trivsam boendemiljö har inte i tillräcklig omfattning beaktats.

-

Planen skall fylla de krav som ställs i Plan- och bygglagens 26 § och 27 § samt i
Plan- och byggförordningens 5 § och 7 §. De allvarligaste fel och brister i den aktuella
planen är följande:

-

I planläggningsavtalet, punkt 4 konstatera s följande: Parterna konstaterar att någon
fastställd byggnadsplan inte, vid tidpunkten för undertecknande av detta avtal, finns
för området.
På området finns dock en gällande detaljplan som är fast ställd av
landskap sregeringen den 18 maj 1979. Området kan inte detaljplaneras på nytt innan
denna plan i laglig ordning antingen helt eller delvis upphävs. Detta sker i samband
med den nya detaljplaneändringen. Den gällande planen ritas på samma karta som
den nya planen så, att det tydligt framgår av kartan, vad som upphävs och vad som
nu planläggs.

-

Det sa kna s höjdkurvor som skall presenteras med 1 m ekvidistans, koordinatkryss
med koordinater som anvisar var i koordinatsystem planområdet ligger samt befintlig
bebyggelse på den fastighet som planläggs och på de angränsande fastigheter. Att
binda området i det gällande koordinatsystemet är absolut nödvändigt med tanke på
de kommande lantmäteriförrättningar samt definiering av olika områdens arealer.

-

Landskapsregeringen har år 2005 utfärdat planbeteckningarna som skall tillämpas av
kommunerna vid upprättande nya planer. I det aktuella planförslaget har dessa
beteckningar inte använts vilket förorsa ka r, att planen inte fyller de krav på entydighet
och exakthet som förutsätt s av en juridiskt bindande handling.

-

Kommunen skall inte ta på sig underhållsansva r för ett privat parkområde.
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-

I planen bör beaktats de områdesre serveringar som behövs för anläggandet av
kommunalteknik. I vägområdet skall dock också vägrenar och diken inkluderas. På
bostadsområdena i landsbygden skall vägområdena vara minst 8 m breda för att
fungera också under vintertid, när vägrenar behövs för snövallar. Vägrenar behövs
också för dragning av el- och telefonkablar samt för vatten- och avloppsledningar som
inte skall anläggas under körbanan eller som se rvitut på tomtområden. Om gatorna
planeras som återvändsgränder skall det också finnas vändmöjlighet för plog- och
sophämtningsbilar. Eftersom det är kommunen som skall överta och underhålla
gatorna på detaljplanerade områden, är det viktigt att de utrymmen som områdets
underhåll förutsätter har beaktats i planen för att undvika framtida ersättningar, när
privata staket, häck o.d. blir skadade på grund av för trångt manövreringsutrymme.

-

Innan planen godkänns bör kontrolleras att området inte är överexploaterat och
st rider mot PBL 26 §. De som vill bosätta sig ute på landet, söker sig en trivsam och
naturnära miljö, där grannens husgavel inte står precis framför kö ksfön ster. En bra
tumregel är att tomtens bredd är minst 30 m och att ca 50 % av områdets areal
lämnas för lek-, park- och rekreationsområden.

-

Det sa kna s kva rtersnummer som är nödvändiga för identifiering av tomter.

-

Exploateringstal skall anvisa s i alla kvarter på kartan, inte i teckenförklaringslistan.

-

Våningsantalet har enligt teckenförklaringar anvisats med romerska siffror, som dock
helt sakna s på kartan.

-

Tomternas arealer skall aldrig anvisa s på kartan. När planen antas blir dessa arealer
också fa st ställda. Det är dock så gott som omöjligt, att lantmätare skulle lyckas st ycka
alla tomter så, att arealerna exakt stämmer med planen. De rätta tomtarealerna får
man fram först efter att tomterna är styckade. I detaljplanens illustrationsbild kan man
däremot anvisa riktgivande tomtarealer.

-

Enligt lagen omfattar detaljplan en karta och en beskrivning. Beskrivningen sa knas.
Av beskrivningen skall det framgå bl.a. utredning över planens markanvändning och
dimensionering (totala byggnadsrätt, tomtantal, beräknat framtida invånarantal osv.)
samt motivering till den valda planlösningen.

-

Angående planläggningsavtal är ansvarsfördelningen mellan kommunen och
markägaren i stort sett likadan som i planläggningsavtal i andra kommunerna. I
planläggningsavtal skall kommunen dock tänka också på de underhållsko stnader
som är att vänta och inte godkänna en plan som förorsa ka r onödiga kostnader.

-

Om kommunen tar på sig anläggningsko stnader av gator, vägbelysning och
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stamledningar, är det viktigt att kontrollera, att detaljplanen är gjort så, att gatunätets
längd har minimerats. Gatunätet i det aktuella planförslaget är inte optimalt utan blir
dyrt att anlägga och underhålla (bl.a. fyra återvändsgator). Ett sätt att ”lyfta bort” en
del av dessa ko stnader är att anvisa en del av gatorna som ”körförbindelser” som är
privata vägar. Om t.ex. båthamn blir privat, kan också den sista biten av vägen dit
anvisas som körförbindelse. Jag skulle dock re kommendera, att hela gatunätet
planeras om med hänvisning till PBL 26 § punkt 2.
-

Angående parkområden förutsätter P-områdets planbestämmelse ”o mrådet bör
hållas öppet från träd och buskar” också extra underhållsko stnader, om det inte är
meningen, att området betas. I så fall skall det stå också i bestämmelsen, att
området vårdas genom bete.

-

I planen tillåts en bastu på P-område. Om kommunen enligt avtal övertar alla
parkområden, hör rätt att bygga denna bastu till kommunen.

-

I samband med Plan- och bygglagen år 2008 upphävdes benämningarna
”byggnadsplan” och ”byggnadsplaneväg”. De heter nu detaljplan och gata.

-

Kommunen har ett intresse av att planlägga områden. Det är en kommunal
angelägenhet enligt 4 § Plan- och bygglagen att besluta om planläggning av mark
och vatten. Med ett område i behov av planläggning avse s ett område där det för att
tillfredsställa gemensamma behov är skäl att vidta särskilda åtgärder, till exempel att
bygga vägar, vattenledningar eller avlopp eller att ordna allmänna områden.

-

Ett intresse uppkommer för en kommun speciellt om det föreligger eller förväntas
uppkomma en tät bebyggelse (jmf gamla bygglagen).

-

Det ligger således i allmänhet i en kommuns intresse att planlägga ett område.

-

Däremot har en markägare rätt att utarbeta ett förslag till detaljplan för sin egen mark,
enligt 33 § Plan- och bygglagen.

-

I dylika fall skall kommunen uppställa målsättningar mm för planen. Planen skall även
handläggas av kommunfullmäktige.

-

Markägaren ska då sva ra för ko stnaderna för upprättandet av planen samt för
kommunens handläggningsko stnader.

-

Av 34 § framgår att om en detaljplan eller ändring av en sådan tillgodoser i huvudsak
ett enskilt intresse och har uppgjorts på initiativ av markägaren eller
markinnehavaren, har kommunen rätt att av denne uppbära ko stnaderna för
upprättandet och behandlingen av planen. Observera att 34 § inte avser sådana fall
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som regleras av 33 §. Plan- och bygglagen behandlar en markägares rätt att låta
upprätta en detaljplan. Stadgandet reglerar inte frågan hur genomförandet av
detaljplanen skall bekosta s. Be ko standet av genomförandet är en förhandlingsfråga
mellan kommunen och markägaren.
-

Av 45 § Plan- och bygglagen framgår att huvudregeln för genomförandet ligger på
kommunen. Den kan dock i vissa fall överföras på markägaren. I en detaljplan som
uppgjorts i huvudsak i enskilt intresse kan det tas in bestämmelser genom vilka ansva ret för anläggandet av vatten och avlopp, en gata eller ett annat allmänt område
helt eller delvis överförs på markägaren eller markinnehavaren. Om markägaren eller
markinnehavaren inte uppfyller sina förpliktelser kan kommunen på dennes beko stnad genomföra planen.

-

Överlåtelsen av vissa extra områden, förutom gator mm, är avsedd att ske som en
kompensation till kommunen för kommunens beko stnad av förverkligandet och
genomförandet av detaljplanen. Om avtalet hävs bör inte någon överlåtelse av några
områden ske.

-

För att arbetet ska kunna fort sätta enligt plan på Österängen bör styrel sen fatta beslut
om planläggningsavtal.

-

Vid disku ssionstillfälle (FAb Öste rängen, KD, styr.ordf.) 17.4.2013 beslöts att för
styrelsen före slå följande:

-

Kommunen upprättar avtal tillsammans med markägaren

-

Avtal ingås före godkännande av detaljplan

-

Krav på anslutning till VA-nät bör uppfyllas

-

Markägaren har ansva r för planering, bygga och beko sta vägar, G_C leder,
vägbelysning, skyltar, lekplatser och VA-nät

-

Inga bygglov beviljas före vägar och VA-nät utbyggda

-

Kommunen övertar underhåll för vägar och VA-nät när anläggningarna är klara och
äganderätten övergår till kommunen. Kommunen övertar även belysning.

-

Parkområden blir kvar i markägarens regi

-

Båthamnen blir kvar i markägarens regi

Skilda anslutningsavgifter bör gälla på området eftersom avsi kten är att 19 tomter ska
bebyggas på området
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-

Kommunen har inget krav på inflyttningsgradens storle k

-

Kommunen står inte för kostnader för byggnadsplanearbetet

-

Alla juridiska krav bör uppfyllas

-

Områdesre serveringar beaktas för kommunalteknik

-

Vid planeringen beaktas att området inte överexploateras

-

Avtalsparterna kon staterar att Detaljplanen förs till Eckerö kommunfullmäktige för
godkännande.
I detta skede bör komm unstyrelsen endast ta ställning till planläggningsav talet.
KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen godkänner bifogat planläggningsavtal och förordar ärendet för
fullmäktige.
BESLUT:
Ärendet återremitteras för fort satt beredning.
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KS § 106

ANHÅLLAN OM KÖP AV BOSTADSTOMT
Sandra Gerd Maria Karlsson har anhållit om att få köpa bostadstomt
1 i kvarter 23 på bostadsområdet Haralds Latåkrarna i Storby Eckerö.
Fullmäktige har fastställt tomtpriserna på bostadsområdet Haralds till
3,00 euro/m2. Tomten är på planerat område och gränsar inte till vatten.

KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen säljer åt Sandra Gerd Maria Karlsson tomt 1 i kvarter 23 på bostad sområdet Haralds Latå kra rna i Storby Eckerö i enlighet med anhållan för 3,00 euro m2 exklusive moms.
BESLUT:
John Hilander anmälde jäv, kommunstyrelsen kon staterade jäv, och
Hilander avlägsnade sig från mötet under ärendets behandling.
Kommunstyrelsen säljer åt Sandra Gerd Maria Karlsson tomt 1 i kvarter 23 på bostad sområdet Haralds Latå kra rna i Storby Eckerö i enlighet med anhållan för 3,00 euro m2 exklusive moms.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
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KS § 107

UPPSÄGNING AV LÄGENHET, EKEBO
Hyre sgä st Benjamin Överström har sagt upp sin lägenhet I Ekebo
fr.o.m 1.6.2013.
Lägenheten kan hyras ut efter besiktning.
KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen antecknar uppsägningen för kännedom och hyr ut
lägenheten efter besiktning. Inga hyresgäste r i kö. Lägenheten utannonsera s i kommuninfo.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 108

ANHÅLLAN OM FÖRLÄNGNING, ARBETSGRUPP FÖR TILLBYGGNAD AV DAGHEMMET

Kst § 185

Kommunens fastighetsgrupp beslöt på mötet 28.6.2012 att föreslå för kommunstyrelsen pr ojektering av tillbyggnad för daghemmet Nyckelpigan för att få plats för småbarnsavdelningen.
Dagens behov av nya utry mmen är ca 120 m2. En preliminär
kalkyl av kostnader för nybygge är 2000 – 2500 €/m2. (240.000
– 300.000 €).
Nuvarande hyra är 1440€/mån för Småpigorna. Pr eliminär lånekalkyl för 300.000 € på 20 år, 5 % ränta är 1979/månad.
KD-förslag
Pr ojektering för tillbyggnaden bör göras så fort som möjligt och
senast beaktas i tekniska nämndens budgetförslag 2013. Utlåtande begärs av socialnämnden.
Jan-Anders Öström föreslog, understödd av Magnus Jansson
att ärendet remitteras till socialnämnden för beredning.
Kerstin Wikgren understödde kommundirektörens förslag.
Efter avslutad dis kussion konstaterade ordförande att det finns
två understödda förslag varför omröstning ver kställs.
Omröstningsproportionen fastställdes så att den som röstar för
föredragandes förslag säger JA och den som röstar för Öströms
förslag säger NEJ.
För föredragandes förslag röstade Kerstin Wikgren och för
Öströms förslag röstade Magnus Jansson, Christina Jansson,
Jan-Anders Öström och Rune Söderlund.
BESLUT:
Ärendet remitteras till socialnämnden för beredning.
SN § 150
Ärendet kring tillbyggnad av s måbarnsdagis har från kommunstyrelsen den 14.08.2012 remitterats till socialnämnden för beredning.
SOCIA LSEKRET ERA RENS FÖRSLAG:
Socialsekreteraren föreslår att soc ialnämnden inför kommunstyrelsen föreslår en projektering av tillbyggnad av s måbarnsdagis
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och ett upptagande av projekterings medel på 5 000 euro i
kommunstyrelsens investeringsbudget.

Socialsekreteraren föreslår vidare att en arbetsgrupp för ändamålet tillsätts och att denna från och med januari 2013 arbetar
för att utreda behovet av utbyggnad, samt eventuella fördelar
och nackdelar.
Kerstin Wikgren föreslår att ärendet återremiteras till soc ialsekreteraren för beredning av ärendet. Förslaget får inte understöd.
Henrietta Hellström understöder socialsekreterarens förslag
men med tillägget att arbetsgruppen tillsätts och omgående börjar arbeta med ärendet. Förslaget får inte understöd.
Kerstin Wi kgren s och Henrietta Hellströms förslag förfaller därmed.
Rune Söderlund och Britt Berthén-Eklund understöder socialse kreterarens förslag.
BESLUT:
Socialnämnden besluter i enlighet med socialsekreteraren s förslag.
Kerstin Wi kgren och Henrietta Hellström rese rverar sig mot beslutet.

Kst § 295

Beredningen från socialnämndens budgettext.

Det har fötts många barn i Eckerö kommun under de senaste åren, vilket kan leda till stora småbarnsgrupper de närmaste åren. Detta visar
sig bl.a. genom att det under 2012 hittills (i september) har inkommit
8 ansökningar om moderskapsunderstöd, under 2011 inkom 16 stycken och under 2010 inkom 5 stycken. Under år 2012 har det framkommit att personalresurserna vid Småbarnsavde lningen Småpigorna inte
räcker till. När gruppen har maximalt barnantal 12 barn och barnen
har långa dagvårdstider är man för få personal vid vissa tider under
dagen. Antingen är det för många barn per personal på morgonen eller
så finns motsvarande problem på eftermidda gen. Eftersom småbarnsavdelningen inte finns i anslutning till daghemmet har personalen
dessutom en hel del praktiska uppgifter som att tillaga morgongröt, ta
emot mat från solgårdens kök och sköta egenkontroll, ta vara på disk
och tillaga mellanmål till barnen. För att kunna följa barnomsorgslaProtokolljusterarnas signatur
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gens krav vad gäller antal barn per personal bör det anställas en extra
resurs, ett köksbiträde, på en omfattning om 50 % av heltid. Medel för
detta finns upptagna i budget 2013. Behovet bör utredas inför budget
år 2014.På grund av att småbarnsavdelningen inte finns i nära anslutning till daghemmet blir personalgruppen för långt borta från den övriga personalen och föreståndaren. Under höstterminen 2012 kommer
föreståndaren att ge handledning till personalgruppen, ca 1 tim 30 min
per månad. Detta sker utanför daghemsföreståndarens ordinarie arbetstid. Inför budgeten 2013 bör man ta i beaktande att det behöver
finnas tid för handledning, ca 10 timmar per termin och att det finns
möjlighet att ta in deltidspersonal i barngruppen för att täcka upp för
föreståndaren.
Om småbarnsavdelningen finns vid daghemmet behöver inte personalen utföra så många praktiska uppgifter och personalmässigt kan man
hjälpas åt när alla barn finns under samma tak. Ytterligare försvinner
då den extra kostnaden för ett extra köksbiträde på 50 %, (ca.14 275
€/år) den extra kostnaden för handledning (ca.405 €/år) samt kostnaden för hyran av Småpigornas lokal (ca.15 000 €/år). Behovet av samt
övriga fördelar och nackdelar med en utbyggnad bör utredas under år
2013.
KD-FÖRS LAG

Kommunstyrelsen väljer en arbetsgrupp, med 3 personer plus att sakkunnig inkallas vid behov, för tillbyggnad av da ghemmet. Arbetsgruppen bör presentera utredningen för styrelsen senast inom april
2013 och besvara följande frågor:
1. Prognos
2. Personalbehov
3. Fördelning av arbetstider, alternativa lösningar
4. Synergieffekter
5. Kostnader och ekonomiska konsekvenser
6. T illbyggnaden s omfattning och utrymmen
7. Övriga för och nackdelar med tillbyggna d
8. Andra alternativ
BESLUT:
Enligt förslag med tillägget att Jan-Anders Ö ström, Christina Jansson
och Henrietta Hellström valdes till arbetsgruppen.
Öst röm valdes till ordförande och sammankallare. Socialsekreteraren
deltar i gruppen i egenskap av sa kkunnig tjänsteman.
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SN § 4
Arbetsgruppen för tillbyggnad av daghemmet anhåller om förlängning
till 31.5.2013.
KS §
Förutom tillbyggnad av daghemmet har brister i kö ket utgående från
ÅMHM:s inspe ktionsproto koll diskuterat s i gruppen.
KD-FÖRS LAG
Arbetsgruppen beviljas förlängning till 31.5.2013 och vid planeringsarbetet för tillbyggnaden beaktas också kö ket s a kuta behov.
BESLUT:
Arbetsgruppen beviljades förlängning till 31.5.2013. Kökets renovering påförs inte denna arbetsgrupp.
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KS § 109

FÖRLÄNGNING AV SKAGVÄGENS GRUNDFÖRBÄTTRING
TN § 31
Eklunds Å keri anhållit om förlängning till den 30 juni 2013 för Skagvägens färdigställande.
FÖRSLAG:
Tekniska nämnden besluter att godkänna anhållan.
BESLUT:
Ordförande Brage Eklund anmälde jäv i ärendet och avlägsnade sig
från sammanträdesrummet. Därefter, under ledning av viceordförarande beslöt nämnden att inte godkänna anhållan från Eklunds Å keri.
Nämnden beslöt också att tillåta Eklunds Åke ri att trafikera vägen under tiden viktbegränsning är i kraft. Entreprenören reparera r alla ska dor som uppstår på vägen under tiden viktbegränsning är i kraft.
KS 108
Kent Eklund, Eklunds Å keri har haft kontakt med KD 25.4.2013 och
per telefon anhållit om förlängning till den 30.6.2013 för Skagvägens
färdigställande. Motiveringen är att tillfartsvägen varit avstäng 28.3 –
24.4.2013 och om förlängning beviljas blir arbetet bättre utfört.
KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen övertar ärendet från tekniska nämnden pga ovannämnda motivering och godkänner anhållan om förlängning till
30.6.2013.
BESLUT:
John Hilander understödd av Kerstin Wi kgren vidhåller tekniska
nämndens beslut.
Jan-Anders Ö st röm understödde föredragandes förslag.
Efter avslutad disku ssion kon staterade ordförande att ett från föredragandes avvikande förslag vunnit understöd varför omrö stning
verkställs.
Omröstningspropo sitionen fastställdes så att den som röstar för föredragandes förslag säger JA och den som röstar för Hilanders förslag
säger NE J.

För föredragandes förslag rö stade Chri stina Jansson, Jan-Anders
Öst röm och Rune Söderlund.
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För Hilanders förslag röstade John Hilander och Kerstin Wikg ren.
Kommunstyrelsen beslöt enligt föredragandes förslag att godkänna
tiden för Skagvägens färdigställande till den 30.6.2013. Motiveringen
är att tillfartsvägen varit avstäng 28.3 – 24.4.2013 och om förlängning
beviljas blir arbetet bättre utfört.
John Hilander och Kerstin Wikg ren rese rverade sig mot beslutet.
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KS § 110

ANMÄLNINGSÄRENDEN
Kansliets seme strar

KD-FÖRS LAG
Anteckna s för kännedom
BESLUT:
Enligt förslag.
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ANVISNING FÖR RÄTT EL SEYRKANDE
Myndighet till vilken
rättelseyrkandet kan framst ällas
samt tid för yrkande av rättelse

Den som är missnöjd med nedan nämnd a beslut kan f ramställa ett
skrif tligt rättelsey rkande.
§§ xx – xx
My ndigheten till v ilken rättelse kan y rkas; my ndighetens adress och
postadress:
Kommunstyrelsen i Eckerö
Södra Överbyv ägen 8
AX- 2227 0 Ecker ö

Y rkandet skall f ramställas inom 14 dagar f rån delgiv ning av beslutet.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelsey rkandet skall f ramgå y rkandet och v ad det grundar sig på.
Y rkandet skall undertecknas av den som f ramställer det.
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