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Sammanträdesdatum
08.04.2014
KS § 62

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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Sammanträdesdatum
08.04.2014
KS § 63

V AL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

FÖRSLAG:
Till Protokolljusterare väljs John Hilander och Jan-Anders Ö ström.
Protokolljustering 9.4 kl. 17.00 i 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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Sammanträdesdatum
08.04.2014
KS § 64

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Föredragningslistan godkändes med tillägget att kommunens representation i Ålands brand- och räddningsförbunds behandlades i § 78.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
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Ordf.
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Sammanträdesdatum
08.04.2014
KS § 65

KÖPEBREV FIFAX
FIFAX AB har uppgjort förslag till köpebrev för outbrutet område ca
12 ha av Olers benämnda fastighet RNr 15:44 i Storby by av Eckerö
kommun (43-406-15-44). Kommunfullmäktige har 27.2.2014 § 21
godkänt köpebrevet. (Bilaga).
Fifax har 2.4.2014 meddelat önskemål om följande förtydliganden i
köpebrevet:
I punkten "15. Övriga villkor", i sjätte stycket som börjar: "Köparen
förbinder sig att.......", skrivs in "gällande svartvatten" eller en liknande
begränsning, så att det inte kan uppstå ett missförstånd om att FIFAX
förbinder sig att föra in sitt rejectvatten också från odlingen i kommunens avloppsnät. Samma sa k gäller vattenanslutningen, eftersom det
inte får uppstå ett formellt, juridiskt missförstånd så att FIFAX inte förbinder sig att ta annat än kon sumtions sötvatten från det kommunala
nätet. Uppgifterna förtydligas i anslutningsavtalet.
KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen godkänner FIFAX förslag till förtydliganden i köpebrevet.
BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner FIFAX förslag till förtydliganden. Uppgifterna förtydligas i anslutningsavtalet.
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Sammanträdesdatum
08.04.2014
KS § 66

S AMORDNING AV KOMMUNERNAS SOCIALVÅRD
Enligt landskapsregeringens förslag till samhällsservicereform ska
hela den kommunala socialvården, exklusive barn- re spe ktive äldreomsorg samordnas i en Kommunernas socialtjänst. Många av de
åländska kommunera har i samband med Ålands kommunförbunds
remissutlåtande rörande reformförslagen gett uttryck för vilja till öka
samordning inom socialvården, men betonat vikten av frivillighet.
Landskapsregeringens förslags förslag för samordnad socialvård utgår från solidarisk finansiering, som innebär att kommunerna betalar
sin andel av verksamhetens ko stnader enligt en föredelningsnyckel
som beaktar befolkning och skatte kraft
Ett alternativ till ett nytt system med solidarisk finansiering är att även
samordna handikappservicen och finansiera denna med uppgiftsbaserade landskap sandelar som kan utbetalas direkt till det samordnande organet.
Förbundsstyrelsen för ÅOF önska r utreda förutsättningarna att omsorg sfö rbundet även kunde överta den kommunala handikappservicen inom ramen för gällande lagstiftning.
KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen är positiv till att förbundsstyrel sen utreder förutsättningarna för omsorgsförbundet att även överta den kommunala
handikappservicen inom ramen för gällande lagstiftning och att också
utreda om finansieringen kan ordnas inom ramen för ett måttligt reviderat lanskap sandelssystem istället för en helt ny finansieringsmodell
parallellt med nuvarande finansieringssystem.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
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Sammanträdesdatum
08.04.2014
KS § 67

RÄTTELSEYRKANDE, VIRGINIJA S TEINER
Virginia Steiner yrkar på att kommunstyrelsen ytterligare utreder sö kande s behörighet och besluter i enlighet med biblioteksförordningen
(1997:83) för landskapet Åland. (bilaga)
Kommunstyrelsen anställde Ann Blomqvist som bibliotekarie i Eckerö
kommun. Anställningen motiverades med sö kandes lämplighet och
behörighet enligt biblioteksföro rdningen (1997:83). Enligt förordningen kan även den som inte uppfyller behörighetsvillkoren enligt 1 – 3
mom, till den del det gäller ett visst antal studieveckor eller ECTSpoängs ämnes eller grundstudier i biblioteks- eller informationsförvaltning, kan vara behörig om motsvarande kunskaper fö rvärvat s på
annat sätt. Blomqvist har 10 års erfarenhet av arbete som bibliotekarie i Hammarlands kommun. Hennes utbildning omräknat i studiepoäng uppvisar 45 sp.Utlåtande har begärts av Ålands landskap sregering angående tolkning av behörighetskraven i biblioteksföro rdningen.
Officiellt utlåtande har ännu inte erhållits men under telefonsamtal
3.4.2014 (Lundström-Colerus) kon staterades att innebörden av biblioteksförordningen (1997:83) gällande behörighetskrav för bibliotekarie
är att ”motsvarande kunskaper som förvärvat s på annat sätt” inte ersätter krav på högskoleutbildning för bibliotekarie.
Kommunstyrelsen hade på föredragandes beredning fattat beslut
(18.3.2014 § 53) om att anställa Blomqvist till bibliotekarie i Ecke rö
kommun med motiveringen att Blomqvist skulle vara behörig som bibliotekarie eftersom tolkningen var att hon förvärvat motsva rande kun skaper. Denna tolkning är inte riktig eftersom motsvarande kunskape r
inte ersätter högskoleutbildning.
Kommunstyrelsen bör fatta nytt beslut i ärendet som inte är i strid
med biblioteksföro rdningen. Blomqvist anställs med tjänstemannabeslut som vika rie 3.4 – 3.6.2014.
KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen korrigerar sitt tidigare beslut (18.3.2014 § 53) om
att anställa Blomqvist till bibliotekarie i Ecke rö. Kommunstyrelsen ge r
i uppdrag åt kommundirektören att göra en ny beredning i ärendet för
att kommunstyrelsen ska kunna fatta beslut om anställning i enlighet
med biblioteksfö rordningen (1997:83) för landskapet Åland.
BESLUT:
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet för ny beredning.
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Sammanträdesdatum
08.04.2014
KS § 68

ARRENDEAUTKION

Kommunstyrelsen besluter om utarrendering av kommunens
markområden. Arrendeauktion hålls fredagen den 11 apr il
2014 kl. 14.00 i Kommunkansliet. Kommunen innehar s kogsområde som även kan utarrenderas till jaktmar ker. Karta på
kommunens skogsskiften i bilaga.
KD- FÖRSLAG
Utarrender ing sker av följande fastigheter för 2014 – 2016.
-

Glohagen
Ängen
Norra Spetalen
Södra Spetalen

1,34
0,82
0,30
0,84

ha
ha
ha
ha

BESL UT :
Kommunstyrelsen beslöt att kontrollera om nuvarande arrendator er är villiga att förlänga sitt arrende med ett år så att tiden sammanfaller med befintliga EU-stöd.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s
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Sammanträdesdatum
08.04.2014
KS § 69

M OTION :KARTLÄGGNING OCH M ARKERING AV HANDIKAPPARKERINGAR
Rolf Söderlund har till kommunfullmäktige inlämnat en motion om
kartläggning och markering av handikapparke ringar vid kommunens
byggnader.
Söderlund påpekar i sin motion att en del näringsidkare i kommunen
har handikappskyltar vid sina parkeringar. Däremot saknar kommunen handikapparkeringar vid sina byggnader.
KD-FÖRS LAG
Tekniska nämnden verkställer karläggning och skyltning av handikapparkeringar vid kommunens byggnader.
BESLUT:
Kommunstyrelsen önskar förbättra tillgängligheten vid kommunens
offentliga byggnader. Tekniska förvaltningen verkställer karläggning
och skyltning av handikapparkeringar vid kommunens offentliga
byggnader.
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Sammanträdesdatum
08.04.2014
KS § 70

M OTION : KARTLÄGGNING AV KOMMUNENS BOSTÄDER
Rolf Söderlund har inlämnat en motion om kartläggning av kommunens bostäder.
Söderlund påpekar i sin motion att kommunen har ett flertal bostäder i
varierande skick och före slår att kommunen kartlägger hyreslägenheterna och uppgör en åtgärdsplan.
KD-FÖRS LAG
Kommunteknikern verkställer löpande underhåll i lägenheterna. Tekniska nämnden uppgör åtgärdsplan för kommunens fastigheter.
BESLUT:
Ärendet återremitterades för ny beredning.
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Sammanträdesdatum
08.04.2014
KS § 71
Nn § 53.

GATUNAMN , KYRKVIKEN
Kommunstyrelsen har beslutat att Närings- och kulturnämnden
utarbetar förslag på gatunamn i Kyrkvi ken s bostad sområde i Kyrkoby.
FÖRSLAG
Eftersom nämnden inte tidigare kommit med förslag på vägnamn
utan dessa har förslagits av väghållare eller boende längs vägen
och nämnden sedan förordat namnen för Kommunstyrelsen föreslås att allmänheten får lämna in förslag. Nämnden informerar i
Ecke rö-info och inbegär förslag på vägnamn.
BESLUT
Beslöt enhälligt att inbegära namnförslag medels annons i Eckerö
infos novemberutgåva. Förslagen skall vara inlämnade senast
den sista november detta år. I annonsen skall karta över vägarna
finnas.

Nn § 07

FÖRSLAG
Ett förslag till vägnamnsförslag har inkommit.
Nämnden föreslår namn på vägarna och översänder ärendet till
Kommunstyrelsen.
BESLUT
Nämnden beslöt enhälligt omfatta de föreslagna vägnamnen:
Väg 1: Lilldahlsvägen, Väg 2: Lilldahlsgränd, Väg 3: Dahlsvägen,
Väg 4: Dahlsgränd och Väg 5: Dahlsbacken.
Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för fa st ställelse.

KS § 71
KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen omfattar närings- och kulturnämndens förslag och
föreslår för kommunfullmäktige att följande vägnamn fast ställs i Kyrkvikens bo stad sområde: Väg 1: Lilldahlsvägen, Väg 2: Lilldahlsgränd,
Väg 3: Dahlsvägen, Väg 4: Dahlsgränd och Väg 5: Dahlsbacken. (Bilaga).
BESLUT:
Enligt förslag.
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Sammanträdesdatum
08.04.2014
KS § 72

KÖP AV MARKOMRÅDE
För vägdragning söderom den övertäckta deponin i Storby behöver
Ecke rö kommun inlösa tilläggsmark. Det a ktuella markområdet hör till
hemmanet Torsten s 17:34. Markägaren ön skar 5 euro/m2 för markområdet. Kommunen önskar köpa 1000 m2 mark enligt bifogad karta.
Markägaren har gett skriftligt samtycke till försäljning. Markägaren
önskar minimalt intrång på deras egendom. Eventuella avgifter för utbrytandet tillkommer Eckerö kommun. Dessutom önska r fastighetsägaren att vägen får utnyttjas för tex bortförande av timmer. Fastigheten Torstens 17:34 kommer inte att delta i eventuella byggnads- eller
underhållsko stnader för vägen.
Kommuntekniker utreder hur stor område som bör köpas för vägbygget.
KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Eckerö kommun
köper av Torsten s 17:34 ett ca 1500 m2 stort markområde enligt bifogad karta till priset 5 euro/m2 exklusive moms.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Eckerö kommun
köper av Torsten s 17:34 ett max 1500 m2 stort markområde enligt bifogad karta till priset 5 euro/m2 exklusive moms.
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Sammanträdesdatum
08.04.2014
KS § 73

GODKÄNNA PLANLÄGGARE FÖR DETALJPLANERING AV FASTIGHETEN OLERS 15:44
Kommunstyrelsen bör godkänna planläggare och målsättning med
detaljplan i enlighet med Plan- och bygglagen § 33 (2008:102).
Avsi kten är att detaljplanera kommunens ”industritomt”.
KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen godkänner arkitekt Tiina Holmberg som planerare
och projektledare för att uppgöra detaljplan för en del av fastigheten
Olers 15:44.
BESLUT:
Enligt förslag med tillägget att området som planeras är mellan Väbbängsbergen och Saltsjön.
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Sammanträdesdatum
08.04.2014
KS § 74

BEGÄRN OM UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRVSTILLSTÅND
Ålands landskap sregering inbegär Eckerö kommuns utlåtande över
Storeax Ab:s ansö kan om rätt att förvärva och besitta fast egendom.
Utlåtandet bör vara landskap sregeringen tillhanda senast 2.5.2014.
Ansö kan gäller ett ca 8280 m2 stort outbrutet område av Olers 15:44.
Området har inga andelar i samfällda. Företaget Storeax Ab har
hemort Eckerö. Styrelsemedlemmarna är fast bo satta i landskapet
Åland.
KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen förordar för Ålands landskapsregering att Storeax
Ab beviljas jordförvärvstillstånd i enlighet med Landskap sförordning
(2003:70) om jordförvärvstillstånd.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Sammanträdesdatum
08.04.2014
KS § 75

AVSKRIVNING AV FAKTUROR
Utdrag från re skontra delges på mötet. Följande fakturor bör avskrivas eftersom det inte är skäligt att driva in dessa mera:
-

Fakturanr 14488
Fakturanr 13119
Fakturanr 13885
Fakturanr 14108
Fakturanr 13947
Fakturanr 14321
Fakturanr 16260
Fakturanr 16481
Fakturanr 18445
Fakturanr 19067
Fakturanr 20185
Fakturanr 21504

(31.12.2007)
(18.6.2007)
(30.11.2007)
(30.11.2007)
(30.11.2007)
(17.12.2007)
(4.12.2008)
(4.12.2008)
(2.11.2009)
(30.11.2009)
(20.4.2010)
(7.12.2010)

KD-FÖRS LAG
Ovannämnda fakturor avskrivs eftersom de är föråldrade och indrivningsko stnaderna blir oskäligt höga. Vissa uppgifter och eventuella
tvister går ej mera att kontrollera på endel fakturor.
BESLUT:
Ärendet återremitterades för ny beredning.
KS § 75
Enligt kommunens revisor borde äldre än 1 år gamla fakturor avskrivas. Det är också möjligt att driva in äldre än tre år gamla fakturor.
Även fastän fakturor avskrivs från bokföring så kan indrivningen fortsätta.
-

-

-

Fakturanr 14488 (31.12.2007)
Företaget ska enligt protokoll betala 1.779,66 € inkl.moms. Garantisumman enligt kontra ktet är 3% av 42.550 € exkl.moms, vilket
blir 1.276,50 exkl.moms (=1.55,33 € inkl 22% moms som gällde
då).
Denna summa dras från 1779,66 € vilket betyder 1779.66 1557,33 = 222,33 € inkl. moms. Beloppet som ska faktureras
företaget är 182,24 € + 22 % moms (40,09).
Fakturanr 13885 (30.11.2007)
Fakturanr 16260 (4.12.2008)
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Sammanträdesdatum
08.04.2014

Ecke rö kommun har inte bevakat sina fordringar i företagets kon kursbo. Slutredovisning har inlämnats. Fakturorna avskrivs.
-

Fakturanr 14108 (30.11.2007)
Rest värde på fakturan 89,56
Fakturanr 13947 (30.11.2007)
Rest värde på fakturan 135,40
Fakturanr 16481 (4.12.2008)
Rest värde på fakturan 29,52

Fastigheten såld. Fakturorna avskrivs.
-

Fakturanr 13119 (18.6.2007)
Rest värde 268,41
Har varit tvist med kommunen om tilläggsarbeten vid anslutning.
Sakna s ytterligare uppgifter om vad som egentligen överenskommits angående tilläggsarbeten.

Fakturan avskrivs.
-

Fakturanr 14321 (17.12.2007)
Fakturanr 18445 (2.11.2009)
Marken blev inte återställd efter inkoppling till avlopp.

Fakturo rna avskrivs.
-

Fakturanr 19067 (30.11.2009)
Fakturanr 20185 (20.4.2010)
Fakturanr 21504 (7.12.2010)

Kommunteknikern handlägger ärendet.
KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen besluter om åtgärder i enlighet med beredningen.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt att följande fakturor avskrivs:
- Fakturanr 13885 (30.11.2007)
- Fakturanr 16260 (4.12.2008)
Till övriga delar återemitterades ärende för ny beredning. Kommunstyrelsen önskade kompletterande uppgifter.
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ANMÄLNINGSÄRENDEN
Ekonomisk rapport
Vårfest 25.4.2014
Signilskär, rapport
KD-FÖRS LAG
Anteckna s för kännedom
BESLUT:
Enligt förslag.
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FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND
Ålands omsorgsförbund väljer presidie i förbundsfullmäktige för år
2014 och förbundsst yrelse för 2014 – 2015 på mötet 11.4.2014. Samtidigt behandlas också bo kslut 2013.
KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen diskuterar ä rendet och besluter om direktiv till Eckerö kommuns ledamot.
BESLUT:
Kommunstyrelsen i Ecke rö önska r rep re sentation i endera styrelsen
eller fullmäktigepresidiet för ÅOF.
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ÅLANDS BRAND - OCH RÄDDNINGSFÖRBUNDS VÅRMÖTE
Kommunstyrelsen utser Eckerö kommuns representant i Ålands
brand och räddningsförbunds vårmöte 25.4.2014.
KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen utser John Hilander till Eckerö kommuns repre sen tant i Ålands Brand och räddningsförbunds vårmöte 25.4.2014.
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.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANT RÄDESPROT OKOLL
Sida
20

Sammanträdesdatum
08.04.2014
BESV ÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig på

Ef tersom nedan nämnd a beslut endast gäller ber edni ng eller v erkställighet, kan enligt 112 § KomL rättelsey rkande inte f ramställas, eller
kommunalbesv är anf öras öv er beslutet.
Paragr af er: 62 – 64, 67, 70, 71, 72, 75, 76
Besv är kan inte anf öras öv er nedan nämnda beslut, ef tersom ett skrif tligt rättelsey rkande enligt 110 § KomL kan f ramställas öv er beslutet.
Paragr af er: 65, 66, 68, 69, 73, 74, 77, 78
Enligt 15 § Förv altningsprocessL/annan lagstif tning kan besv är inte
anf öras öv er nedan nämnda beslut.
Paragr af er och grunderna f ör besv ärsf örbudet:

ANVISNING FÖR
RÄTTELSE YRK ANDE
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. My ndigheten till v ilken rättelse kan y rkas;
my ndighetens adress och postadress:
Kommunstyrelsen i Eckerö
Södra Överbyv ägen 8
22270 Ec kerö
Paragr af er:
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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BESV ÄRS AN VISNING
Besvärsmyndighet och
besvärstid

Myndighet till vilken besvär
kan anföras sa mt besvärstid

I nedan nämnda besl ut kan ändring sökas genom besv är. Ändring i ett
beslut med anledni ng av rättelsey rkande kan sökas genom kommunalbesv är endast av den f ramställt rättelsey rkandet. Om beslutet ändras med anledni ng av rättelsey rkandet kan ändring i beslutet sökas
genom kommunalb esv är av part eller kommunmedlem. Ett beslut f år
öv erklagas genom kommunalbesv är på den grunde n att beslutet tillkommit i f elaktig ordning, den my ndighet som f attat beslutet har
öv erskridit sina bef ogenheter eller om beslutet strider mot lag.
Besv ärsmy ndighet, adress och postadress
Ålands Förvaltningsdomstol
PB 31
22101 Mariehamn
Kommunalb esv är, paragraf er:
Besv ärstid 30 dagar
Förv altningsbesv är, paragraf er:
Besv ärstid dagar
Annan besv ärsmy ndighet, adress och postadress
Ålands landskapssty relse
Pb 60
22101 Mari ehamn
Paragr af er:
Besv ärstid 30 dagar
Besv ärstiden börjar f rån delgiv ning av beslutet.

Besvärskrift

I besv ärsskriften skall uppges:
-

ändringssökan des namn, y rke, boningsort och postadress
v ilket beslut som öv erklagas
v ilka ändringar som y rkas i beslutet
motiv eringar till att beslutet bör ändras

Besv ärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv , eller av
den som f örf attat skrif ten. Om endast den som f örf attat besv ärsskrif ten
undertecknar de n, skall också hans y rke, boningsort och postadress
anges
Till besv ärsskrif ten skall f ogas det beslut som öv erklagas, i original
eller off iciellt bestyrkt kopia och inty g om den dag f rån v ilken besv ärstiden skall räknas.
Inlämnande av

Besv ärshandlingar na skall lämnas till besv ärsmy ndigheten f öre be-
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besvärshandlingarna

sv ärstidens utgång. Besv ärshandlingarna kan äv en sändas med post
eller gen om bud, men i så f all på sändarens eget ansv ar. Handlingar na
skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besv ärstiden går ut.

Tilläggsuppgifter

Fogas till protokollet
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