Sammanträdestid

Tisda gen den 15.1.2013 kl 19.00 – 21.30
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Sammanträdesdatum

KOMMUNS TYRELSEN

15.1.2013

Nr

1

Plats och tid

Kommunkansli i Överby tisdagen 15.1.2013 kl 19.00 – 21.30

Beslutande

Rune Söderlund
John Hilander
Kerstin Wi kgren
Jan-Anders Ö st röm
Christina Jansson

Ordf.
ledm
ledm
ledm
ledm

Föredragande

Kennet Lundström

Kommundirektör

Öv riga närvarande

Marie Löfström
Gunder Eriksson (till 20.55)

Fullmäktigeordf.
Fullmäktiges viceordförande

Paragrafer
Underskrifter

Protokollj ustering
Ort och ti d

1 – 22
Ordförande

Sekreterare

Rune Söderlund

Kennet Lundström

Ecke rö onsdag 16.1.2013 kl 16.30

Christina Jansson

John Hila nder

Kommunkansliet i Överby den 17.1 2013 kl 15.00.

Intygar
Utdra gets riktighet
bestyrks
Ort och ti d

Underskrift

Kennet Lundström

EC KERÖ KOM M UN

SAMM ANTRÄ DESPROTOKOLL

Sida
Organ

§nr Sammanträdesdatum

KOMMUNS TY RELSEN

1-3

2

15.1.2013

KALLELSE OC H BESL U TFÖR HET
Kst § 1
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 § 2
KD-FÖRS LAG :
T ill protokolljusterare väljs Chri stina Jansson och John Hilander.
Protokolljustering 16.1.2013 kl 16.30 i kommunkansli, Eckerö.
BESLU T: Enligt förslag.

GODK ÄN NA NDE OCH KOMPLETTE RING AV FÖRE DR AGNINGSLISTAN
Kst § 3
KD-FÖRS LAG :
Föredragningslistan godkänns.
BESLU T: Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2013

Eckerö den __/__2013

Sekr.
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KOMMUNS TY RELSEN

4

3

15.1.2013

ANHÅLLAN OM HYRESFRIHET, ECKERÖ M ARTHAFÖRENING
Kst § 4
Ecke rö Marthaförening r.f anhåller om att mot städning hyresfritt få
disponera samlingssalen vid Ekergården under 2013 på samma villkor
som 2012.
Föreningen har stött Jakt- och Fiskemuseet, stic kat soc ko r till
sjöräddningen, gett bidrag till ny kaffebryggare i Ekerborg, köpt ny
mattan till kyrkan och skänkt medel till matbanken i Mariehamn.
KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att Eckerö Marthaförening
beviljas hyre sfrihet för samlingsalen i Ekergården 2013. Hyresf rihet
förutsätter att föreningen sköter om städning för de utrymmen som
används.
BESLU T:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2013

Eckerö den __/__2013

Sekr.
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KOMMUNS TY RELSEN

5

4

15.1.2013

HYRES TAXOR I EC KERÖ S KOLA
Kst § 5
Skolnämnden i Eckerö har 4.12 föreslagit en justering om ca 2% på hyrorna 2013.
Förslag till hyrestaxor i bilaga till kallelsen.
KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige i enlighet med skolnämndens förslag en
mindre justering om ca 2% på hyrorna och att hyrorna justeras enligt bilagt förslag
för 2013.
BESLU T:
Enligt förslag.
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Kommunkansliet i Eckerö
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Sekr.
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KOMMUNS TY RELSEN

6

5

15.1.2013

ANSÖKAN OM HYRESFRIHET, FOLKHÄLSAN I ECKERÖ

Kst § 6

Folkhälsan i Eckerö ansöke r pånytt (16.12.2012) om att fritt få utnyttja
gymnastiksalen i Eckerö skola under hösten 2012 och framåt.
Motiveringen är att föreningens ekonomi är ansträngd och därför svårt att
betala hyra. Föreningen har många aktiviteter för kommunens invånare
bl.a. zumba, yoga, motionsdans, barndans och gymnastik.
Folkhälsan anhöll 4.10.2012 om att hyresfritt få använda skolans
gymnastiksal.Styrelsen beslöt 6.11.2012 § 303 att föreslå inför
fullmäktige att folkhälsan beviljas 25 % rabatt år 2013 på hyran till
skolans gymna stiksal. Folkhälsan s i Ecke rö kassör B ritt Berthén-Eklund
meddelat att föreningen nu befinner sig tillfälligt i ekonomiska svå righeter
och behöver nu hjälp med finansiering. Endel av de Åländska
kommunerna upplåter kommunala utrymmen hyresfritt för Folkhälsan.
Geta och Sunds kommun upplåter utrymmen hyresfritt åt Folkhäl san. I
Saltvik betalar FH 8,50 €/gång och i Lemland 8,70 €/gång. Hyrestaxor för
Ecke rö skola i bilaga till kallelsen.
FÖRSL AG:
Kommunstyrelsen föreslår att idéella föreningar som är verksamma i
kommunen kan enligt skild prövning beviljas nedsättning av hyra eller
hyresf rihet i kommunala utrymmen för max ett år i gången. Hyresf rihet
medför att all städning för utrymmen som används sköt s enligt lokalens
regler. Pga av ny information i ärendet omprövas sty relsen tidigare beslut
och föreslås för fullmäktige att Folkhälsan i Eckerö beviljas 50% rabatt på
hyran för skolans gymnasti ksal under 2013.
John Hilander föreslog, understödd av Kerstin Wi kgren att Folkhälsan
erhåller 25% rabatt på hyran enligt styrelsen s beslut 6.11.2012.
Efter avslutad disku ssion kon staterade ordförande att ett från
föredragande avvikande förslag vunnit understöd varför omröstning
verkställdes.
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Sekr.

EC KERÖ KOM M UN

SAMM ANTRÄ DESPROTOKOLL

Sida
Organ

§nr Sammanträdesdatum

KOMMUNS TY RELSEN

6

6

15.1.2013

Omröstningsproportionen fastställdes så att den som röstar för
föredragandes förslag säger JA och den som röstar för Hilanders
förslag säger NEJ.
För föredragandes förslag rö stade Christina Jansson, Jan-Anders
Öst röm och Rune Söderlund.
För Hilanders förslag röstade Kerstin Wi kgren och John Hilander.
BESLUT:
Styrelsen beslöt enligt föredragandes förslag att idéella föreningar
som är verksamma i kommunen kan enligt skild prövning beviljas
nedsättning av hyra eller hyresfrihet i kommunala utrymmen för max
ett år i gången. Hyresfrihet medför att all städning för utrymmen som
används sköt s enligt lokalens regler. Pga av ny information i ärendet
omprövas styrelsen tidigare beslut och föreslås för fullmäktige att
Folkhälsan i Eckerö beviljas 50% rabatt på hyran för skolans
gymnastiksal under 2013.
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15.1.2013

BEGÄRA N OM REMISSVAR GÄLLA NDE FÖRS LAG TILL NYA GRU NDE R FÖR
FÖRUNDE RVISNI NGEN I BAR NOMSORGE N

Enkommitté
bestående
av representanter
för
kommunernas
barnomsorg spersonal och landskap sregeringens tjänstemän med ansvar
över förundervisningen i barnomsorgen har utarbetat ett reviderat förslag
av tidigare förundervisningsprogram från 2002.
Socialnämnden behandlar ärendet 14.1.2013 och socialnämndens
förslag delges på mötet.
KD-FÖRS LAG :
Socialnämndens förslag delgavs LR och sty relsen behandlar inte
ärendet.
BESLU T:
Enligt förslag.
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15.1.2013

ANSÖ KA N OM Å TER BE TAL NING AV GAR AN TIHY RA
Kst § 8
Hyre sgä st i skolans hyre shus anhåller om återbetalning av garantihyra 485,55 som
betalats 1.7.2008. Hyresgäste r påtalar brister i lägenheten. Bristerna har
kontrollerats av brandinspektör Henrik Olofsson, Kommuntekniker Rune Småroos
och fastighetsskötare Andrea s Sjöblom.
Hyre sgaranti är allmänt i bruk på annat håll och Eckerö kommun motiverar
garantihyran med att den skall främja ett ansvarsfullt boende i lägenheterna.
Garantihyran kan utbetalas först efter att hyresgä sten flyttat från lägenheten och
efter att lägenheten är granskad.
KD-FÖRS LAG
Ecke rö kommun kan utbetala hyresgaranti först efter att hyresgä sten flyttat från
lägenheten och efter att granskning av lägenheten utförts. Kommunens lägenheter
bör underhållas enligt underhållsplan som fastställs av tekni ska nämnden.
BESLU T:
Enligt förslag.
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15.1.2013

ANSÖ KA N OM PENSIONERI NG
Kst § 9

Kommuntekniker Rune Småroos anhåller från KEVA 7.1.2013 om att få gå i
pension fr.o.m. 30.6.2013. Småroos önskar oc kså ta ut sin semester och då blir
hans sista arbet sdag 30.3.2013. Småroos har också meddelat at han enligt skild
överenskommelse kan utföra vissa arbet suppgifter även efter pensioneringen.
KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen antecknar för kännedom att Småroos anhållit om pension från
KEVA fr.o.m. 30.6.2013. Ärendet delges fullmäktige.
BESLU T:
Enligt förslag.
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15.1.2013

U TBE TA LNIN G AV S TIPEN DIUM U R KEJSA R ALEX AN DER II: S S TUDIE FON D
Kst § 10
Vid Eckerö kommuns vå rfest utdelar Kommunstyrelsen stipendium ur Kejsar
Alexander II:s stipendiefond. Beloppet är 250 € om inte styrelsen besluter något
annat. Stipendiet kan tilldelas universitets-, eller högskolestuderande som bedriver
yrke studier i läroinrättning utanför Åland. Studerande bör ha studerat minst två
terminer. Inom utsatt tid har fyra ansökningar inkommit och alla uppfyller kriterierna
för beviljandet av stipendium. Ansökningarna i bilaga till kallelsen.
KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen utser den studerande som beviljas stipendiet.
BESLU T:
Kommunstyrelsen beviljade stipendiet åt Jenny Häggblom. Häggblom har studerat
vid Halmstad Högskola i två fulla terminer och är nu inne på sin tredje termin. Hon
studerar professionellt idrottsutövande med inriktning på golf och har framgångsri kt
bedrivit studierna och uppfyller de kriterier som fast ställts för beviljandet av
stipendiet.
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15.1.2013

VAL AV ÅRE TS E CKE RÖBO
Kst § 11
Vid Eckerö kommuns vå rfest väljer Kommunstyrelsen utser året s Ec ke röbo på
basen av de förslag som inkommit inom utsatt tid. Bilaga till kallelsen.
KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen utser årets Ec ke röbo 2012.
BESLU T:
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet för ny beredning.
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61
12

12

4.12.2012
15.1.2013

HÖGS TA DIEELVER N AS SKOLGÅ NG I KHS ELLER GHS
Kst § 12
SKN § 61

För att KHS skall kunna ta emot alla me dlemskommunernas elever
behöver skolan bygga s till med två klassrum. Frå gan om tillbyggna d av
KHS med två klassrum behandlades på förbundsfullmäktiges
sammanträde den 25.10.2012. Förbundsfullmäktige beslöt dock att först
höra om medlemskommunerna är villiga att sända sina blivande
högstadieelever till andra skoldistrikt som kan ha möjlighet att ta emot
fler elever. I protokollet antecknades följande:”Förbundsfullm äktige
beslöt vidare uppm ana m edlem skomm unerna attse över sina
högstadieelevers kom mande eventuella skolgång i GHS för att m inska på
behovet att bygga nya klassrum i KHS.”NÅHD k.f har meddelat att
Godby högstadie skola (GH S) har möjlighet att ta emot ca 50 elever från
södra Åland. Kommundirektören önskar att skolnämnden avger ett
utlåtande i frågan.
Beslut: Skolnämnden antecknade att två kommuner som ingår i SÅHD
har sagt nej till utbyggnad av KHS. Eckerö kommun har förespråkat att
KHS by ggs till. De kommuner som säger nej till utby ggna den har ett
ansvar att lösa utrymmesbristen genom att avtala med NÅH D om
elevplatser i GH S. Skolnämnden föreslår vidare att om kommunstyrelsen
överväger att sända barnen till GH S bör först en enkätförfrågan utsändas
till föräldrar i Eckerö om eventuell skolgång i GH S.
K ST § 12
KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen önska r att skolnämnden sänder en enkätförfrågan till
föräldrar i Eckerö om eventuell skolgång i GHS.
BESLU T:
Kommunstyrelsen önska r att skolnämnden sänder en enkätförfrågan till
både föräldrar och barn i skolan (åk 5,6) i Ecke rö om eventuell skolgång i
GHS. Svar önska s till styrelsen inom februari.
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15.1.2013

AN HÅL LA N OM ÅTE RBETAL NING AV GR UN DAVGIFT FÖ R AVLOPP
Kst § 13
Anhållan om att kommunen återbetalar grundavgift för avlopp från inkopplingen
hösten 2008 till 31.12.2012 inkommit till kommunkansli 9.1.2013.
Enligt ÅFD utslag kan kommuner inte uppbära grundavgift för avlopp. Bifogar
förvaltningsdomstolens beslut.
Enligt gällande lag, § 3 i LL om avloppsvattenavgift; ”Avloppsvattenavgift består av
anslutningsavgift och bruksavgift.”
Kommunen bör rätta sina avgifter angående grundavgifter för avlopp. Avgiften kan
rättas så att bokslutssiffrorna gällande hur många grundavgifter vi har fakturerat
per år delas med summan på antalet mottagna m³. Grundavgiften förs i
förbrukningsavgiften enligt gällande lagstiftning § 3 i LL om avloppsvattenavgift.
Detta gör att de som har en liten förbrukning får en lägre avgift nu än tidigare.
Brytpunkten är vid ca 200 m³ avloppsvatten. 2013 års taxa bör ändras så att den
består av bara av bruksa vgift och anslutningsavgift.

KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen begär att tekniska nämnden rättar avgift för avlopp så att
avloppsavgiften består av anslutningsavgift och bruksavgift. Kommuninvånare
informeras om möjligheten att ansöka om återbetalning av grundavgiften.
BESLU T:
Kommunstyrelsen begär att tekniska nämnden rättar avgift för avlopp så att
avloppsavgiften består av anslutningsavgift och bruksavgift.
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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. På ståendet 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 § 346
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.
Kst § 14
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: Enligt förslag.
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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 § 347
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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Kst § 15
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:
Enligt förslag.
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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 § 348
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.

Kst § 16
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:
Enligt förslag.
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RESERVA TION MOT KS T BESLU T § 192, 28.8.2012
Kst § 314

Kerstin Wikgren ha inlämnat en reservation angående styrelsen s 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 § 349

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 § 349
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.
Kst § 17
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:
Enligt förslag.
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BYRÅSE KRE TER ARES ARBE TSTID
Kst § 18
Kommunstyrelsen har begärt utredning av Audiator angående arbetstidsarrangemang vid
centralförv altningen. Utredningen har ännu inte 10.1.2013 delgiv its och avsikten är att
den presenteras senast på mötet.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter åtgärder med stöd av utredningen.
BESLUT:
Ärendet bordläggs tills nästa möte.
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AR BE TS TI DER PÅ KOMMUN KANSLI
Kst § 19
Kommuninvånare har klagat över öppettiderna på kommunkansli. Främst är det
frågan om att lunchrasten utgör problem.
Kommunstyrelsen beslöt 23.11.2010 § 297 att fastställa arbetstider och flextider för
personalen på kommunkansliet enligt följande:
Ordinarie daglig arbetsti d
08.00 – 16.00, 7,5 h, september – maj
08.00 – 15.00, 6,5 h, juni-augusti
Fast arbetstid
09.00 – 15.00
Måltidsrast
Daglig lunchrast på minst 30 min ingår inte i arbetstiden och skall förläggas mellan
kloc kan 11.30 – 12.30.
Flextid
Flextid tillämpas mellan klockan 07.00 – 09.00, 11.30–12.30 och 15.00 – 18.00.
Arbetstiderna har tillämpats fr.o.m. 1.12.2010 och gäller för kanslipersonalen.
KD begärt uppgifter om arbetstider av övriga kommuner. Information delges på
mötet.
KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen diskuterar kan sliets öppettider och om personalens
lunchrast ska ingå i arbetstiden.
BESLU T:
Kommunstyrelsen beslöt att inga förändringar görs angående tiderna.
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FASTS TÄLLA MA TPOR TIO NSPRISE R FÖR KOMMUNANS TÄL LD A
Kst § 20
Kommunfullmäktige beslutade 20.1.2011 att fast ställa ett enhetligt
försäljningspris på matportioner för kommunal personal till 5,50 Euro inklusive
mervärdeskatt (4,87 Euro exklu sive mervärdeskatt). Det nya priset gällde från
och med den 1 januari 2011.
Kommunfullmäktige beslöt 2.2.2012 att matportionsavgifter för
kommunens personal för år 2012 fastställs till 5,60 inklusive
mervärdesskatt. För ÅAB personal som äter samtidigt som daghemmet
fastställs matportionspriset till 6,20 inklusive mervärdesskatt.
Skatte styrel sen har för 2013 fastställt lägsta värde för att inte beskattas
som ko stförmån till 5,90 inklusive moms.
KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att matportionsavgifter för
kommunens personal för år 2013 fastställs till 5,90 inklusive
mervärdesskatt. (5,18 ex klusive moms)
BESLU T:
Enligt förslag.
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BEGÄ RA N OM KOMMENTA RER FÖR NY TT GRU ND AV TA L DG H
Kst § 21
Förbundsdirektö r Katarina Dahlman på DGH begär Eckerö kommuns
utlåtande om nytt grundavtal för DGH. Bilaga till kallelsen.
KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet.
BESLU T:
Kommunstyrelsen önskar att den planerade grundavgiften för ägarplatser som
inte nyttjas precisera s. Den kommun som utnyttjar flera platser än vad man
har ägarandelar bör få en högre avgift. DGH fullmäktigekallelse bör skic ka s ut
3 veckor innan mötet. Till övriga delar godkänner kommunstyrel sen
grundavtal enligt bilaga.
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ANMÄ LNINGSÄRENDE N
Kst § 22
Ekonomisk rapport
Grundandet av stiftelse vid Post- och Tullhuset
Socialförvaltningens arrangemang
Av tal om f öretagshälsovård
Uppdaterade beredskapsplaner i händelse av elkraftbortfall
Inf ormation om landskapslagen om f rämjande av integration
ÅFD begäran om utlåtande
Slutrapport nämndstruktur, Jomala
Verksamhetsberättelse 2012
Annons- och prenumerationspriser f ör Eckeröinf o gäller tillsvidare enligt Kfg 17.11.2011 § 100,
moms ändrat från 23% till 24%
BESLUT:
Antecknas f ör kännedom.
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