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KS § 334

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
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01.12.2015
KS § 335

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

FÖRSLAG:
Till protokolljusterare väljs Christina Jansson och Sanna Söderlund.
Beslut om tid och plats tas på sammanträdet.
BESLUT:
Till protokolljusterare väljs Christina Jansson och Sanna Söderlund.
Protokollet justeras direkt efter mötet.
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KS § 336

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Föredragningslistan godkänns.
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Sammanträdesdatum
01.12.2015
KS § 337

HYRA SAMLINGSLOKALEN PÅ EKERGÅRDEN 2016

Kommunstyrelse 13.10.2015 § 280

Socialnämnden 06.10.2015 § 137
Hyrorna för samlingslokalen i Ekergården. Hyran för Ekergården har under
år 2015 varit följande:
Ekergården 80 €
Hyran för ideella föreningar 40 €

Förslag
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att förorda inför
kommunstyrelse och -fullmäktige att det inte finns några förändringar
att göra när det gäller hyrorna för samlingslokalen i Ekergården. Hyrorna hållas oförändrade.

Beslut
Enligt förslag.

KS § 280/13.10.2015
Tf. kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att hyrorna för samlingslokalen i Ekergården hålls oförändrade.
BESLUT:
Enligt förslag.

KF § 84/22.10.2015
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 337/1.12.2015
Efter kontakt med skatteförvaltningen kommer hyran för samlingslokalen att momsbeläggas av kommunen.
Tf. kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att hyrorna för samlingslokalen i Ekergården 2016 är:
Ekergården 64,52 euro exkl. moms
Hyran för ideella föreningar 32,26 euro exkl. moms

BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 318/2015
KS § 338

ANHÅLLAN OM ATT HYRESFRITT FÅ DISPONERA SAMLINGSSALEN VID EKERGÅRDEN
UNDER 2016

Eckerö Marthaförening anhåller om hyresfrihet för sin verksamhet i
Ekergården. Det första mötet hålls 12.1.2016. Övriga mötestider bestäms senare.

Tf. kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att
Eckerö Marthaförening enligt anhållan beviljas hyresfrihet 2016 för
sin verksamhet i Ekergården. Föreningen sköter själv om städningen av de utrymmen som används.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Sammanträdesdatum
01.12.2015
KS § 339

TRANSPORTAVTAL POSTEN

Kommunkansliet har av effektivitetsskäl behov av att ingå avtal med
Posten om avlämning och hämtning av all ankommande och avgående post. Bilagt ett utkast till avtal, bilaga § 339.
Priset är 111,00 euro/månad (exkl. moms). Avtalet ingås tills vidare
och kan sägas upp med en månads varsel.
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att ingå avtalet för kommunkansliets räkning. Tf. kommundirektören undertecknar avtalet.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Sammanträdesdatum
01.12.2015
KS § 340

AVTAL GRAMEX

Gramex (Upphovsrättsföreningen för utövande artister och ljudupptagningsproducenter) och Finlands kommunförbund har förhandlat
och kommit överens om en uppdatering av det gällande avtalet om
ersättning för offentligt framförande av musik för ljudupptagningar, se
bilaga § 340.
Det nya avtalet täcker samtliga vanliga användningsområden där offentligt framförande av musik förekommer. Kostnaden för Eckerö
kommun är 0,089 € per år och invånare.

Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att ingå det förnyade avtalet. Tf. kommundirektören undertecknar det nya avtalet.

BESLUT:
Enligt förslag.
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Sammanträdesdatum
01.12.2015
KS § 341

PENSION OCH SEMESTER

KS § 298/27.10.2015
Byråsekreterare Margareth Häggblom har anhållit om att gå i pension
fr.o.m. den 1.8.2016 och om att ta ut semester (sparade, nuvarande
och kommande) om totalt 144 dagar under perioden 1.1.-31.7.2016.
Tf. kommundirektörens förslag:
Anhållan om gå i pension och ta ut semester beviljas.
BESLUT:
Enligt förslag.
Kommunstyrelsen beslutar att styrelsens presidium och tf. kommundirektören inleder processen att rekrytera en ersättare inledningsvis för
en tidsbegränsad period för tjänsten ifråga.

KF § 89/12.11.2015

BESLUT:
…
Kerstin Wikgren önskar ta upp kommunstyrelsens extraärende § 298
den 27.10.2015. Kommunfullmäktige ger styrelsen i uppdrag att så
snart som möjligt redogöra för det aktuella ärendet.
…
Föredragningslistan godkänns därefter utan kompletteringar.

KS § 341/1.12.2015
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Sammanträdesdatum
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En sammanfattande redogörelse för frågan och relevant regelverk är
följande:
Margareth Häggblom är anställd på 100 % som byråsekreterare från
och med 1.9.2014 tillsvidare. Anhållan om att gå i pension fr.o.m. den
1.8.2016 och om att ta ut semester (sparade, nuvarande och kommande) om totalt 144 dagar under perioden 1.1.-31.7.2016 beviljades
av kommunstyrelsen den 27.10.2015 § 298.
I Eckerö kommuns förvaltningsstadga 10:16 sägs bl.a.: ”Semester,
semesterlön, semestersättning och semesterpenning följer bestämmelserna i kollektivavtal.”
Enligt AKTA kap. IV § 12 är det möjligt att spara semesterdagar om
man kommer överens om det med arbetsgivaren: ”Av de semesterdagar som en tjänsteinnehavare eller arbetstagare tjänar in under
vart och ett kvalifikationsår kan den del som överstiger 15 semesterdagar sparas för att tas ut som sparad ledighet efter den semesterperiod som följer på semesterårets semesterperiod, om den anställde
och arbetsgivarens representant kommer överens om detta. ..” Ingen
övre gräns för antalet sparade semesterdagar anges i AKTA.
Vid ett antal tillfällen har tjänstemannabeslut fattats om att Margareth
Häggblom får spara semester. Enligt kommunstyrelsebeslut § 82
22.4.2014 antecknade styrelsen till kännedom bl.a. att Margareth
Häggblom hade ansökt om att spara 10 semesterdagar och att enligt
då gällande reglemente för kommundirektör i Eckerö kommun hade
kommundirektören rätt att bevilja semester för personal inom centralförvaltningen. Den 19.5.2015 fattade kommundirektören därefter ett
tjänstemannabeslut om att Margareth Häggblom fick spara tio semesterdagar från 2013. Den 22.6.2015 fattade tf. kommundirektören
tjänstemannabeslut om att Margareth Häggblom fick spara sex semesterdagar till följande semesterår.
Det totala antalet semesterdagar, sparade, nuvarande och kommande uppgår den 31.12.2015 för Margareth Häggblom till 144
stycken.
För en översikt av intjänad semester, se Bilaga § 341.
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Styrelsen beviljade den 27.10.2015 § 298 Margareth Häggbloms ansökan om semester fr.o.m. den 1 januari 2016 t.o.m. den sista juli
2016.

Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar ge fullmäktige tillkänna följande redogörelse för ärendet:
Margareth Häggblom är anställd på 100 % som byråsekreterare från
och med 1.9.2014 tillsvidare.
Anhållan om att gå i pension fr.o.m. den 1.8.2016 och om att ta ut
semester (sparade, nuvarande och kommande) om totalt 144 dagar
under perioden 1.1.-31.7.2016 beviljades av Kommunstyrelsen den
27.10.2015 § 298.
I Eckerö kommuns förvaltningsstadga 10:16 sägs bl.a.: ”Semester,
semesterlön, semestersättning och semesterpenning följer bestämmelserna i kollektivavtal.”
Enligt AKTA (Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal)
kap. IV § 12 är det möjligt att spara semesterdagar om man kommer
överens om det med arbetsgivaren: ”Av de semesterdagar som en
tjänsteinnehavare eller arbetstagare tjänar in under vart och ett kvalifikationsår kan den del som överstiger 15 semesterdagar sparas för
att tas ut som sparad ledighet efter den semesterperiod som följer på
semesterårets semesterperiod, om den anställde och arbetsgivarens
representant kommer överens om detta. ..” Ingen övre gräns för antalet sparade semesterdagar anges i AKTA.
Vad gäller Semesterlagen (162/2005) är dess bestämmelser tvingande till de delar inget annat föreskrivs i lag. Ett avtal genom vilket en
arbetstagares förmåner enligt semesterlagen inskränks är ogiltigt, om
inte lagen innehåller bestämmelser som berättigar till avtal. Avtal om
bättre förmåner för arbettagaren får däremot alltid ingås. Arbetsgivarnas och arbetstagarnas riksomfattande föreningar har dock vidare rätt
att ingå avtal om sådant som föreskrivs särskilt i lagen och inom ramen för det som föreskrivs i lagen på ett sätt som begränsar arbetstagarens förmåner. För området gäller kollektivavtalet AKTA. Det är
således AKTA:s bestämmelser som i första hand tillämpas (även om
det i och för sig kan noteras att det inte finns någon uttrycklig övre
gräns för sparande av semester i Semesterlagen).
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Vid ett antal tillfällen har tjänstemannabeslut fattats om att Margareth
Häggblom får spara semester. Enligt kommunstyrelsebeslut § 82
22.4.2014 antecknade styrelsen till kännedom bl.a. att Margareth
Häggblom hade ansökt om att spara 10 semesterdagar och att enligt
då gällande reglemente för kommundirektör i Eckerö kommun hade
kommundirektören rätt att bevilja semester för personal inom centralförvaltningen. Den 19.5.2015 fattade kommundirektören därefter ett
tjänstemannabeslut om att Margareth Häggblom fick spara tio semesterdagar från 2013. Den 22.6.2015 fattade tf. kommundirektören
tjänstemannabeslut om att Margareth Häggblom fick spara sex semesterdagar till följande semesterår.
Det totala antalet semesterdagar, sparade, nuvarande och kommande uppgår den 31.12.2015 för Margareth Häggblom till 144
stycken.
För en översikt av intjänad semester, se Bilaga § 341.

BESLUT:
Kommunstyrelsen har tagit del av redogörelsen och överlämnar densamma till Kommunfullmäktige.
Inför Kommunfullmäktiges behandling av frågan kompletteras underlaget med Kommunstyrelsens principbeslut rörande sparande av
semester inför pensionsavgång och redogörelse över uttag av meroch övertid.
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01.12.2015
KS § 342

ANSTÄLLNING EFTER PRÖVOTID

KS 210 § 29.7.2015

Annonsering av ordinarie löneräknare har gjorts (enligt KS §
201/2015). Ansökningstiden gick ut den 27 juli 2015 kl 15.00.
En rekryteringsgrupp behöver tillsättas för att göra intervjuer och
komma med förslag till anställning till kommunstyrelsen.
KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDES FÖRSLAG
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att kommunstyrelsen besluter
att tillsätta en rekryteringsgrupp bestående av kommunfullmäktiges
och kommunstyrelsens presidier samt att löneräknaren ombeds delta
och fungera som sekreterare.
BESLUT
Godkänns enligt förslag med tillägget att Rune Söderlund blir ordförande och sammankallare.
___________

KS 219 § 18.8.2015

Under ansökningstiden söktes befattningen som ordinarie löneräknare om 60 % av sju personer. Behörighetsvillkor för befattningen är
merkonom, annan lämplig examen på institutsnivå eller yrkeserfarenhet av lönehantering och administration. Rekryteringsgruppen kallade
en person till intervju.

./.

Sammanställning av de sökande, enligt bilaga;
Bilaga A-KS § 219.

./.

Rekryteringsgruppens förslag enligt bilaga;
Bilaga B-KS § 219.
Hammarlands kommun har delgetts rekryteringsgruppens förslag per
e-post den 12 augusti 2015.
ORDFÖRANDES FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen beslutar omfatta rekryteringsgruppens förslag och
anställer merkonom Johanna Johns som ordinarie löneräknare (60
%) med en prövotid om fyra månader. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Kommunstyrelsen konstaterar att Johanna Johns uppfyller behörighetsvillkoren och är utgående från en helhetsbedömning av kunnande
och personliga egenskaper mest lämplig för befattningen.
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BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar omfatta rekryteringsgruppens förslag och
anställer merkonom Johanna Johns som ordinarie löneräknare (60
%) med en prövotid om fyra månader under förutsättningen att samarbetsavtal med Hammarlands tecknas. Tillträde sker enligt överenskommelse. Lön enligt AKTA.
Kommunstyrelsen konstaterar att Johanna Johns uppfyller behörighetsvillkoren och är utgående från en helhetsbedömning av kunnande
och personliga egenskaper mest lämplig för befattningen.
KS 342 § 1.12.2015

Enligt punkt 5 i Avtal för samarbete mellan kommunerna Eckerö och
Hammarland angående tjänster för ekonomichef och löneräkning,
undertecknat den 21.8.2015 av företrädare för de två kommunerna,
ersätter Hammarlands kommun Eckerö kommun för kostnaderna för
60 % av en heltidsanställd löneräknares lönekostnader, socialskyddsavgifter samt övriga kostnader vilka hör ihop med arbetsuppgifterna.
Eckerö kommun anställde den 1.9.2015 Johanna Johns för att genomföra den nämnda delen av avtalet med Hammarlands kommun
om 60 % av heltid. Arbetsuppgifterna var löneräkning och andra byråsekreteraruppgifter enligt förmans anvisningar. Prövotiden är 4 månader.
Vidare arbetar Johanna Johns 40 % av heltid för Byggnads- och tekniska förvaltningen som extraresurs under perioden 1.10-31.12.2015
grundat på arbetsavtal med Eckerö kommun.

Tf. kommundirektörens förslag:
Johanna Johns anställs tills vidare på 60 % med arbetsuppgifterna
löneräkning och andra byråsekreteraruppgifter fr.o.m. den 1.1.2016.
Ett nytt arbetsavtal skrivs i enlighet med detta. Lön utgår i enlighet
med AKTA. Därutöver kan arbetsavtal slutas enligt behov.

BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 343

ANSTÄLLNING AV BYRÅSEKRETERARE

Eckerö kommun utlyste i enlighet med styrelsebeslut § 298
27.10.2015 en tjänst som byråsekreterare fr.o.m. den 1.1.201630.6.2016 med möjlighet till förlängning, med sista ansökningsdag
den 13.11.2015. Angående arbetsuppgifterna sades följande i annonsen: ”Arbetsuppgifterna är varierande och består av bl.a. bokföring,
fakturering och handläggning av vissa sociala avgifter. Uppgifterna
kan i viss utsträckning komma att ändras.”
Omfattningen av tjänsten är 100 % och lön ska utgå baserat på AKTA
01TOI010.
Sju ansökningar inkom. Intervjuer har genomförts med tre sökande av
rekryteringsgruppen, bestående av kommunstyrelsens presidium och
kommundirektören. Referenser har tagits rörande de tre sökande
som har intervjuats.
Tf. kommundirektörens förslag:
I enlighet med rekryteringsgruppens förslag beslutar kommunstyrelsen att erbjuda Berit Rosenqvist-Metsik anställning som vikarierande
byråsekreterare i Eckerö kommun t.o.m. den 30 juni 2016. Tjänsten
omfattar 100 % och lön utgår baserat på AKTA 01TOI010.

BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 344

ANSTÄLLNING EFTER PRÖVOTID KOMMUNDIREKTÖREN

KS § 249/29.9.2015
I samband med anställandet av tf. kommundirektören beslutade
kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att bereda
ett kommundirektörsavtal inför kommunfullmäktige för godkännande. Kommundirektörsavtalet ska bland annat omfatta uppgifter och prioriteringar, arbetsförutsättningar, prövotid och övriga
anställningsvillkor.

./.

Förslag till kommundirektörsavtal enligt bilaga;
Bilaga § 249.
Ordförandes förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avtal
med tf. kommundirektören Åsa Gustafsson ingås enligt Bilaga §
249.
BESLUT:
Enligt förslag.

KF § 62/22.10.2015:
./.

Förslag till kommundirektörsavtal enligt bilaga;
Bilaga § 62.
BESLUT:
Kari Kärki förelår att sista stycket i p. 4 angående avgångsvederlag vid konflikt mellan kommundirektören och kommunens politiska ledning stryks. Förslaget vinner inte understöd.
Fullmäktige beslutar att efter införda ändringar enligt bilaga § 62
godkänna avtalet.

KS § 344 1.12.2015
Åsa Gustafsson påbörjade 14.9.2015 sin tjänstgöring som tf.
kommundirektör för Eckerö kommun. Kommundirektörsavtalet är
beslutat av Kommunfullmäktige 22.10.2015 § 62. Prövotiden är
fyra månader. Åsa Gustafssons prövotid löper ut 14.1.2016.
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att förorda inför fullmäktige att Åsa
Gustafsson anställs som kommundirektör i ett tidsbundet anställningsförhållande som gäller fram tills det att kommunen erhållit ett
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lagakraftvunnet beslut i besvärsprocessen som gäller kommunfullmäktiges beslut 16.4.2015 § 26 om att häva den förra kommundirektören Rasmus Basiliers tjänsteförhållande under prövotiden, i enlighet med Åsa Gustafssons kommundirektörsavtal beslutat av Kommunfullmäktige 22.10.2015 § 62.
BESLUT:
Åsa Gustafsson anmälde jäv. Jäv konstaterades. Åsa Gustafsson
var inte närvarande under punkten.
Beslut enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 287/2015
KS § 345

ANMÄLNINGSÄRENDEN

-

Förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Ålands grundvatten,
sjöar och kustvatten för perioden 2016-2021 har fastställts av
Ålands landskapsregering, i enlighet med EU:s ramdirektiv för
vatten (2000/60/EG). Det övergripande målet är att allt naturligt
vatten ska uppnå en god ekologisk status. Förvaltningsplanen
2016-2021, som är en uppdaterad version av planen från 2009,
och
åtgärdsprogrammet
finns
på:
http://www.regeringen.ax/styrdokument-rapporterpublikationer/ramdirektivet-vatten

-

Rapport om skatteinkomster per november 2015, bilaga § 345.

Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar sig detta till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 346

REVISIONSRAPPORT 2014

KS § 251/29.9.2015

./.

Revisionsrapport gällande 2014 års bokslut av Eckerö kommun, enligt bilaga;
Bilaga § 251.
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen noterar rapporten och återremitterar den till t.f.
kommundirektören för vidare beredning.
BESLUT:
Kommunstyrelsen antecknar rapporten till kännedom och återremitterar den till tf. kommundirektören för vidare beredning.

Tekniska nämnden 26.10.2015 § 122
Upptogs till behandling Revisionsrapport gällande 2014 års bokslut
för Eckerö kommun.
Bilaga 4. Revisionsrapport 2014.
Revisionen har utförts av kommunens förtroendevalda revisorer Fredrik Lindqvist, Sven-Eric Carlsson och Tove Lindström-Koli.
Revisorerna önskar att förvaltningen stärks på följande områden:
- Budgetuppföljningen under löpande verksamhetsår
- Budgeteringen bör bättre motsvara intäktsprognoserna
- Den interna informationen mellan tekniska avdelningen och faktureringen bör förbättras
- Energiförbrukningen och dess kostnader bör bättre följas upp
- Nyckeltalen i balansboken bör uppdateras
- Investeringsprojektens totala utgift bör bättre redovisas
- Resultat från försäljning av tomter bör redovisas mer överskådligt
TN § 122 26.10.2015
FÖRSLAG:
Kommunteknikern föreslår att Tekniska Nämnden antecknar sig revisionsrapporten till kännedom.
Kommunteknikern påpekar följande:
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-

-

Budgetuppföljning görs på regelbunden basis.
Årets budgetering motsvarar intäktsprognoserna
Det interna informationsflödet mellan tekniska avdelningen och
faktureringen har förbättrats avsevärt. Arbetet med utveckling och
förbättring av rutinerna pågår kontinuerligt.
Kontrollen av energiförbrukningen och kostnaderna borde följas
upp bättre.
Nyckeltalen har och håller på kontrolleras.
Tekniska Nämnden är inte den instans som gör upp redovisningsmaterial för investeringsprojekten.
Tekniska nämnden handhar inte försäljningen av tomter.

TN § 122 26.10.2015
BESLUT:
Tekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom. Tekniska
nämnden understöder kommunteknikerns kommentarer.
KF § 89 12.11.2015
…
BESLUT:
…
Kari Kärki ställer en fråga om status angående revisionsprotokoll för
år 2014. Kommunstyrelsens ordförande Rune Söderlund redogjorde
för frågan, revisionsprotokollet är under beredning.
Föredragningslistan godkänns därefter utan kompletteringar.

KS § 345 1.12.2015
./.
Revisorerna Sven-Eric Carlsson, Fredrik Lindqvist och Tove Lindström-Koli har lämnat en revisionsrapport gällande 2014 års bokslutsrevision av Eckerö kommun, se bilaga § 346. I revisionsrapporten
framhålls bl.a. följande:
I granskningen genomgicks kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens,
byggnads- och miljö samt skolnämndens och tekniska nämndens protokoll för år 2014.
Revisorerna konstaterar att den interna kommunikationen med fördel
kan stärkas på ett sätt som främjar ett gott arbetsklimat mellan förtroendevalda och tjänstemän.
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Kommunstyrelsen

Revisorerna föreslår att kommunstyrelsen beslutar att utse en eller
flera ansvarsperson(er) som svarar för kommunens externa kommunikation med syfte att skapa en enhetlig sådan.
Arkiveringen av kommunstyrelsens protokoll borde ges mer fokus.
Revisorerna konstaterar att inköpet av juridiska tjänster var anmärkningsvärt högt år 2014, ca 32 000 euro jämfört med 2013 då beloppet
var drygt 18 000 euro.
Socialnämnden – socialförvaltning
Revisorerna har erfarit att protokollhanteringen i socialnämnden har
blivit mer formellt korrekt. Vidare konstaterar revisorerna att kommunen har lagt större resurser på hanteringen av barnskyddsärenden,
vilket är tillfredsställande med tanke på att antalet ärenden tenderar
att öka.
Tekniska nämnden
Revisorerna konstaterar med tillfredsställelse att de brister i dokumentationen som påpekades 2014 har förbättrats betydligt. Vidare
konstateras att den extra resurs som anställdes under hösten 2014
för att kartlägga kommunens vatten- och avloppsanslutningar har gett
resultat. Rutinerna vid nyanslutningar har förbättrats.
Revisorerna önskar att förvaltningen stärks på följande områden:
- Budgetuppföljningen under löpande verksamhetsår
- Budgeteringen bör bättre motsvara intäktsprognoserna
- Den interna informationen mellan tekniska avdelningen och faktureringen bör förbättras
- Energiförbrukningen och dess kostnader bör bättre följas upp
- Nyckeltalen i balansboken bör uppdateras
- Investeringsprojektens totala utgift bör bättre redovisas
- Resultat från försäljning av tomter bör redovisas mer överskådligt
Tekniska nämnden har behandlat revisionsrapporten vid möte den
26.10.2015 § 122 och antecknat sig den till kännedom. Enligt § 122
påpekar kommunteknikern följande:
- Budgetuppföljning görs på regelbunden basis.
- Årets budgetering motsvarar intäktsprognoserna.
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-

-

Det interna informationsflödet mellan tekniska avdelningen och
faktureringen har förbättrats avsevärt. Arbetet med utveckling och
förbättring av rutinerna pågår kontinuerligt.
Kontrollen av energiförbrukningen och kostnaderna borde följas
upp bättre.
Nyckeltalen har och håller på kontrolleras.
Tekniska Nämnden är inte den instans som gör upp redovisningsmaterial för investeringsprojekten.
Tekniska nämnden handhar inte försäljningen av tomter.

Skolnämnden
Revisorerna har besökt Eckerö skola och hört sig för om arbetsmiljön
och huruvida skolan elever erhåller sin undervisning i en trygg skolmiljö. Kommunen bör framledes försäkra sig om att dessa frågor erhåller tillräcklig fokus och att arbetet mot mobbning fortskrider i rätt
riktning.
Bokslut och bokföring
Revisorerna tar under rubriken Bokslut och bokföring upp ett antal
frågor. T.ex. sägs att kommunens bokslut för år 2014 kunde härledas
från bokföringen. Resultaträkningen och balansräkningen är formellt
och innehållsmässigt riktiga. Finaniseringskalkylen är riktigt härledd
och uppställd.
Vidare påpekar revisorerna följande: Under året beviljades tilläggsanslag gällande träningsundervisningen vid Södra Ålands Högstadiedistrikt (Skolnämnden) om totalt 21 780 euro, men att tilläggsanslaget
berör skolnämnden framgår inte ur bokslutet.
Intern kontroll
Revisorerna anser att den interna kontrollen inte till alla delar handhafts på ett tillfredsställande sätt. Bland annat har man till Eckerö
ungdomsförening r.f. utbetalat verksamhetsbidrag trots att bokföringen varit bristfällig och den egentliga verksamheten inte på ett tillförlitligt sätt kunnat redovisas. Revisorerna rekommenderar att kommunen
inte utbetalar några ytterligare verksamhetsbidrag, innan en utförlig
granskning och genomgång av föreningens räkenskaper verkställts.

Tf. kommundirektörens förslag
Styrelsen beslutar att ge kommunfullmäktige revisionsrapporten till
kännedom, bilaga § 346, och meddelar fullmäktige att granskningen
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
24

Sammanträdesdatum
01.12.2015
av
kommunens
förvaltning
der/rekommendationer:

föranlett

följande

åtgär-

Den interna kommunikationen inom kommunen försiggår bl.a. genom
internt utbyte/interna möten inom kommunens verksamhetsgrenar.
Vidare har regelbundna ledningsgruppsmöten åter inletts inom kommunen, där ledare för kommunens verksamhetsgrenar deltar. Det
första mötet med ledningsgruppen hålls den 2 december 2015.
Kommunstyrelsen
Enligt gällande kommundirektörsavtal 1.c ”Externa kontakter”, beslutat av fullmäktige den 22.10.2015 § 62, representeras kommunen av
kommundirektören eller kommunstyrelsens ordförande, enligt överenskommelse dem emellan, ifall kommunstyrelsen inte utsett särskilda representanter. Kommunstyrelsen har inte utsett särskilda representanter, så f.n. representeras kommunen i externa kontakter av
kommundirektören eller kommunstyrelsens ordförande.
Kommunstyrelsen har den 13.10.2015 § 282 beslutat att kommunens
arkivering ses över med hjälp av anlitande av extern experthjälp. Ett
första arbetstillfälle om två dagar för den externa arkivexperten kommer att genomföras i december 2015 för en inledande bedömning av,
och arbete med, arkivsituationen samt nödvändiga åtgärder.
Enligt bokföringen har 30 200 € konterats som inköp av juridiska
tjänster under år 2014. Under år 2013 har 14 300 € konterats som juridiska tjänster. Under 2014 handlar det enligt de aktuella fakturorna
om bl.a. besvär i flera fall, granskning av avtal och granskning av köpebrev.
Socialnämnden – socialförvaltning
Frågor rörande trygg skolmiljö ägnas fortlöpande uppmärksamhet
samt uppföljning och tas upp i skolnämnden.
Tekniska nämnden – tekniska förvaltningen
Budgetuppföljning görs på regelbunden basis. Årets budgetering
motsvarar intäktsprognoserna.
Det interna informationsflödet mellan tekniska avdelningen och faktureringen har förbättrats avsevärt. Arbetet med utveckling och förbättring av rutinerna pågår kontinuerligt.
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Ansträngningar görs kontinuerligt att bättre följa upp kontrollen av
energiförbrukningen och kostnaderna. Nyckeltalen har setts över och
kommer att kontrolleras igen.
Skolnämnden
Det av skolnämnden beviljade tilläggsanslag gällande träningsundervisningen vid Södra Ålands Högstadiedistrikt om totalt 21 780 euro
framgår av bokslutet (sidan 18, 4.12.2014 KF § 95). Uppgiften borde
ha framkommit även på sidan 19 där den ursprungliga budgeten saknas. Förbättring görs till följande år.
Intern kontroll
Angående att den interna kontrollen inte till alla delar handhafts på ett
tillfredsställande sätt: I kommunens budget för 2015 anges rörande
EUF att: ”Bidraget är bundet till kommunstyrelsen och utbetalas efter
att bidragsansökan samt komplett bokslut inlämnats”. Kommunen har
sedan den 1 juli i år enligt styrelsebeslut § 203 30.6.2015 innehållit de
bidrag som i enlighet med budgeten för 2015 löpande betalas ut till
Eckerö ungdomsförening r.f. I styrelsebeslutet anges att skälet till att
bidraget innehålls är att ett komplett för 2014 bokslut inte inlämnats till
kommunen. Kommunen arbetar f.n. med att granska och gå igenom
föreningens räkenskaper.
Övrigt
Vad gäller att investeringsprojekten totala utgifter bör redovisas
bättre, speciellt för projekt som pågår flera år: Bokslutet har sammanställts av en extern redovisningsfirma som anlitats via kommunens
egna revisorer. Redovisningen av projekten har visats endast som
sammandrag utan jämförelser med tidigare år. Detta förmodligen för
att förenkla arbetet och göra det billigare för kommunen. I boksluten
som gjorts tidigare år har projekten redovisas från flera år som projektet har pågått.
Angående att försäljningen av tomter bör redovisas mer överskådligt:
Försäljning av tomterna framgår av sammanställning av investeringarna (sidan 77) och har kompletteras med noten för försäljningsvinst
bland bestående aktiva (sidan 86) enligt Bokföringsnämndens kommunsektorns allmän anvisning om noter till bokslutet för kommunsektorn och samkommuner 2012/2013.
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BESLUT:
Styrelsen beslutar att ge Kommunfullmäktige revisionsrapporten till
kännedom, bilaga § 346, och meddelar fullmäktige att granskningen
av
kommunens
förvaltning
föranlett
följande
åtgärder/rekommendationer:
Den interna kommunikationen inom kommunen försiggår bl.a. genom
internt utbyte/interna möten inom kommunens verksamhetsgrenar.
Vidare har regelbundna ledningsgruppsmöten åter inletts inom kommunen, där ledare för kommunens verksamhetsgrenar deltar. Det
första mötet med ledningsgruppen hålls den 2 december 2015.
Kommunstyrelsen
Enligt gällande kommundirektörsavtal 1.c ”Externa kontakter”, beslutat av fullmäktige den 22.10.2015 § 62, representeras kommunen av
kommundirektören eller kommunstyrelsens ordförande, enligt överenskommelse dem emellan, ifall kommunstyrelsen inte utsett särskilda representanter. Kommunstyrelsen har inte utsett särskilda representanter, så f.n. representeras kommunen i externa kontakter av
kommundirektören eller kommunstyrelsens ordförande.
Kommunstyrelsen har den 13.10.2015 § 282 beslutat att kommunens
arkivering ses över med hjälp av anlitande av extern experthjälp. Ett
första arbetstillfälle om två dagar för den externa arkivexperten kommer att genomföras i december 2015 för en inledande bedömning av,
och arbete med, arkivsituationen samt nödvändiga åtgärder.
Enligt bokföringen har 30 200 € konterats som inköp av juridiska
tjänster under år 2014. Under år 2013 har 14 300 € konterats som juridiska tjänster. Under 2014 handlar det enligt de aktuella fakturorna
om bl.a. besvär i flera fall, granskning av avtal och granskning av köpebrev.
Socialnämnden – socialförvaltning
Frågor rörande trygg skolmiljö ägnas fortlöpande uppmärksamhet
samt uppföljning och tas upp i skolnämnden.
Tekniska nämnden – tekniska förvaltningen
Budgetuppföljning görs på regelbunden basis. Årets budgetering
motsvarar intäktsprognoserna.
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Det interna informationsflödet mellan tekniska avdelningen och faktureringen har förbättrats avsevärt. Arbetet med utveckling och förbättring av rutinerna pågår kontinuerligt.
Ansträngningar görs kontinuerligt att bättre följa upp kontrollen av
energiförbrukningen och kostnaderna. Nyckeltalen har setts över och
kommer att kontrolleras igen.
Skolnämnden
Det av skolnämnden beviljade tilläggsanslag gällande träningsundervisningen vid Södra Ålands Högstadiedistrikt om totalt 21 780 euro
framgår av bokslutet (sidan 18, 4.12.2014 KF § 95). Uppgiften borde
ha framkommit även på sidan 19 där den ursprungliga budgeten saknas. Förbättring görs till följande år.
Intern kontroll
Angående att den interna kontrollen inte till alla delar handhafts på ett
tillfredsställande sätt: I kommunens budget för 2015 anges rörande
EUF att: ”Bidraget är bundet till kommunstyrelsen och utbetalas efter
att bidragsansökan samt komplett bokslut inlämnats”. Kommunen har
sedan den 1 juli i år enligt styrelsebeslut § 203 30.6.2015 innehållit de
bidrag som i enlighet med budgeten för 2015 löpande betalas ut till
Eckerö ungdomsförening r.f. I styrelsebeslutet anges att skälet till att
bidraget innehålls är att ett komplett för 2014 bokslut inte inlämnats till
kommunen. Kommunen arbetar f.n. med att granska och gå igenom
föreningens räkenskaper.
Övrigt
Vad gäller att investeringsprojekten totala utgifter bör redovisas
bättre, speciellt för projekt som pågår flera år: Bokslutet har sammanställts av en extern redovisningsfirma som anlitats via kommunens
egna revisorer. Redovisningen av projekten har visats endast som
sammandrag utan jämförelser med tidigare år. Detta förmodligen för
att förenkla arbetet och göra det billigare för kommunen. I boksluten
som gjorts tidigare år har projekten redovisas från flera år som projektet har pågått.
Angående att försäljningen av tomter bör redovisas mer överskådligt:
Försäljning av tomterna framgår av sammanställning av investeringarna (sidan 77) och har kompletteras med noten för försäljningsvinst
bland bestående aktiva (sidan 86) enligt Bokföringsnämndens kommunsektorns allmän anvisning om noter till bokslutet för kommunsektorn och samkommuner 2012/2013.
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KS § 347

TILLÄGGSBUDGET 2015

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen begär tilläggsbudget av kommunfullmäktige enligt följande:
1. C110 ALLMÄN FÖRVALTNING
C120 Allmän centralförvaltning
1015 Kommunfullmäktige
Konto 4345 Juristtjänster, 10 760 euro
1020 Kommunstyrelsen
Konto 4345 Juristtjänster, 15 525 euro
Konto 4349 Övriga experttjänster, 21 874 euro
1) administrativt stöd, under augusti och september 2015 (KS § 209
29.7.2015),
2) administrativt stöd till tf kommundirektören om totalt 22,45 tim (KS
§ 241 29.7.2015),
3) projekt ang. förvaltningsreform (KS § 240 29.9.2015):
totalt 12 690 euro
4) Granskningsrevison av EUF, KPMG Ab 360 euro
Totalt 48 159 euro

2. C200 SOCIALVÄSENDET
C212 Barnskyddsverksamhet
2100 Barnskydd
Konto 4305 Kundtjänster köpta av övriga, 38 090 euro
Två placeringar inom barnskyddet.
Totalt 38 090 euro

3. C500 TEKNISKA NÄMNDEN
C511 Kommunala byggnader
5114 Solgården
Konto 4860 Övriga hyror, 25 000 euro
Hyra av kökscontainrar vid Solgården
Totalt 25 000 euro
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Total tilläggsbudget 111 249 euro till driftsdelen.

4. C9 INVESTERINGAR
C950 Tekniska nämnden
9512 Solgården
Projekt B-1421 Tillbyggnad Solgårdens kök
Konto 9330 Övriga byggander, 26 750 euro
Byggprojektet renovering av Solgårdens kök inkl. inköp av nödvändig köksutrustning, t.ex. kokgryta.
9535 Vägbelysning
Projekt VB-2 Vägbelysning Haralds
Konto 9340 Fasta konstruktioner och anordningar, 6 415 euro
Vägbelysning på Haralds bostadsområde.
9522 Avloppsledningar
Projekt AVL-141 Kyrkviken avloppsledningar
Konto 9340 Fasta konstruktioner och anordningar 6 926 euro
Kyrkvikens bostadsområde; sprängning, intag av vatten och avlopp till tomterna.
9531 Byggnadsplanevägar
Projekt BPV-141 Kyrkviken bostadsvägar
Konto 9340 Fasta konstruktioner och anordningar, 5 520 euro
I samband med syn konstaterades att längden på vägräcket är för
kort. Entreprenadhandlingarna överensstämde inte omgivningen
och beskaffenheten för området. Mindre berg än angivet i handlingarna och med hänsyn till läge, höjd och säkerhetsrisk bör
räcket förlägnas med 46 meter. Tilläggskostnad på 5 520 euro exklusive moms.
Total tilläggsbudget 45 611 euro för investeringar.
Beräknat resultat och finansieringskalkyl enligt Bilaga § 347.
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BESLUT:

Styrelsen begär tilläggsbudget av kommunfullmäktige enligt följande:
5. C110 ALLMÄN FÖRVALTNING
C120 Allmän centralförvaltning
1015 Kommunfullmäktige
Konto 4345 Juristtjänster, 10 760 euro
1020 Kommunstyrelsen
Konto 4345 Juristtjänster, 15 525 euro
Konto 4349 Övriga experttjänster, 21 874 euro
1) administrativt stöd, under augusti och september 2015 (KS § 209
29.7.2015),
2) administrativt stöd till tf kommundirektören om totalt 22,45 tim (KS
§ 241 29.7.2015),
3) projekt ang. förvaltningsreform (KS § 240 29.9.2015):
totalt 12 690 euro
4) Granskningsrevison av EUF, KPMG Ab 360 euro
Totalt 48 159 euro

6. C200 SOCIALVÄSENDET
C212 Barnskyddsverksamhet
2100 Barnskydd
Konto 4305 Kundtjänster köpta av övriga, 38 090 euro
Två placeringar inom barnskyddet.
Totalt 38 090 euro

7. C500 TEKNISKA NÄMNDEN
C511 Kommunala byggnader
5114 Solgården
Konto 4860 Övriga hyror, 25 000 euro
Hyra av kökscontainrar vid Solgården
Totalt 25 000 euro
Total tilläggsbudget 111 249 euro till driftsdelen.

8. C9 INVESTERINGAR
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C950 Tekniska nämnden
9512 Solgården
Projekt B-1421 Tillbyggnad Solgårdens kök
Konto 9330 Övriga byggander, 26 750 euro

Byggprojektet renovering av Solgårdens kök inkl. inköp av nödvändig köksutrustning, t.ex. kokgryta.
9535 Vägbelysning
Projekt VB-2 Vägbelysning Haralds
Konto 9340 Fasta konstruktioner och anordningar, 6 415 euro
Vägbelysning på Haralds bostadsområde.
9522 Avloppsledningar
Projekt AVL-141 Kyrkviken avloppsledningar
Konto 9340 Fasta konstruktioner och anordningar 6 926 euro
Kyrkvikens bostadsområde; sprängning, intag av vatten och avlopp till tomterna.
9531 Byggnadsplanevägar
Projekt BPV-141 Kyrkviken bostadsvägar
Konto 9340 Fasta konstruktioner och anordningar, 5 520 euro
I samband med syn konstaterades att längden på vägräcket är för
kort. Entreprenadhandlingarna överensstämde inte omgivningen
och beskaffenheten för området. Mindre berg än angivet i handlingarna och med hänsyn till läge, höjd och säkerhetsrisk bör
räcket förlägnas med 46 meter. Tilläggskostnad på 5 520 euro exklusive moms.
Total tilläggsbudget 45 611 euro för investeringar.
Tilläggsbudgeten finansieras med icke-budgeterade skatteintäkter.
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BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 112 § KomL rättelseyrkande inte framställas, eller
kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer: 334-338, 341, 344-347
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 339-340, 342, 343
Enligt 15 § FörvaltningsprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte
anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:

ANVISNING FÖR
RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till vilken
rättelseyrkandet kan framställas
samt tid för yrkande av rättelse

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett
skriftligt rättelseyrkande. Myndigheten till vilken rättelse kan yrkas;
myndighetens adress och postadress:
Kommunstyrelsen i Eckerö
Södra Överbyvägen 8
22270 Eckerö
Paragrafer:339-340, 342, 343
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delgivning av beslutet.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på.
Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.
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BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och
besvärstid

Myndighet till vilken besvär
kan anföras samt besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. Ändring i ett
beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändras med anledning av rättelseyrkandet kan ändring i beslutet sökas
genom kommunalbesvär av part eller kommunmedlem. Ett beslut får
överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att beslutet tillkommit i felaktig ordning, den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller om beslutet strider mot lag.
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands Förvaltningsdomstol
PB 31
22101 Mariehamn
Kommunalbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar
Förvaltningsbesvär, paragrafer:
Besvärstid dagar
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands landskapsstyrelse
Pb 60
22101 Mariehamn
Paragrafer:
Besvärstid 30 dagar
Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet.

Besvärskrift

I besvärsskriften skall uppges:
- ändringssökandes namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringar till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv, eller av
den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften
undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress
anges
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original
eller officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före be-
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besvärshandlingarna

svärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post
eller genom bud, men i så fall på sändarens eget ansvar. Handlingarna
skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Tilläggsuppgifter

Fogas till protokollet

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

