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Godkännande och komplettering av föredragningslistan
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Plats och tid

Kommunkansli Onsdagen den 29.07.2015 kl. 16:30-

Beslutande

Rune Söderlund
John Hilander
Teres Backman
Jan-Anders Öström
Christina Jansson

ordförande
viceordförande
ledamot
ledamot
ledamot

Föredragande

Rune Söderlund

ordförande

Övriga närvarande

T.f. socialarbetare
Frånvarande
Kommunfullmäktige viceordf.

Paragrafer

Benjamin Sidorov
Marie Löfström
Henrietta Hellström
§205 – §210

Underskrifter

Ordförande

Sekreterare

Rune Söderlund

Benjamin Sidorov

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö onsdagen den 29.7. 2015, kl. 18.20.

Christina Jansson

John Hilander

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby den 30.7. 2015 kl. 12.00.

Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid

Benjamin Sidorov

Underskrift
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Sida
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Sammanträdesdatum
29.07.2015
KS § 205

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET
FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:
Beslutsföra, Mötet öppnas 16.40.
Benjamin Sidorov kallas in som sekreterare till möte för att t.f. kommundirektör har semester.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KS § 206

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

FÖRSLAG:
Till protokolljusterare väljs John Hilander och Christina Jansson. Beslut om tid och plats tas på sammanträdet.
BESLUT:
Godkänns, protokollet justeras genast efter mötet

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
29.07.2015
KS § 207

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Enligt förslag

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KS § 208

RENOVERING AV SOLGÅRDENS KÖK SAMT LÖSNINGAR UNDER RENOVERINGSTIDEN
Bilaga – Kostnadskalkyl
Bilaga – Offert
En renovering av Solgårdens kök pågår och den preliminära planen
var att köket skulle vara klart för ibruktagande i månadsskiftet juni/juli.
Det har uppstått oförutsedda händelser och problem. Renoveringen
blir mer omfattande än planerat på grund av fuktskador. Skadorna innebär att golvet behöver göras om och med därtill hörande torkningstid kommer köket att bli färdigställt preliminärt per den 1 november
2015. Kostnaderna för den mer omfattande renoveringen är ännu
oklar.
Matlagningen har under sommaren skett i Skolans kök av Solgårdens
kockar. Skolan startar igen den 17 augusti och från och med då till i
första hand den 1 november behöver en lösning på det praktiska ordnandet av matlagningen till äldreomsorgen och barnomsorgen tas
fram.
Olika alternativ har diskuterats och presenterats närmare på mötet.
Diskussioner har även hållits med berörd personal.
KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDES FÖRSLAG
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att kommunstyrelsen besluter
att hyra in två köksmoduler för ordnandet av matlagningen till äldreomsorgen och barnomsorgen. Kostnaden för hyra av köksmoduler för
perioden 4.8–31.10.2015 är 19 972,00 € exklusive moms. Installationskostnader på ca 1 000,00 € tillkommer. Modulerna placeras utanför Solgårdens nuvarande kök och därmed kan befintliga kyl- och
frysutrymmen samt sociala utrymmen för personalen nyttjas.
Föreslås vidare att kommunstyrelsen godkänner att en mer omfattande renovering görs och köket färdigställs med samma entreprenör
som gjort tillbyggnaden. Kostnaden är i detta skede okänd. Budgetmedel finns inte för detta, men renoveringen behöver göras för att
verksamheten skall fungera. Ärendet och kostnader som tillkommer
delges kommunfullmäktige.
BESLUT

John Hilander föreslog att vi inte godkänner containerlösningen. Matlagningen under tiden för renovering av solgårdens kök skall skötas i
befintliga utrymmen med egen personal. Förslaget får inget understöd.
Jan-Anders Öström understöder föredragandes förslag.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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29.07.2015
Styrelsen beslutar således enligt föredragandes förslag.
John Hilander reserverar sig mot beslutet.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
29.07.2015
KS § 209

AVTAL MED KONSULT
Bilaga – Förslag till avtal
Tf kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande fick i uppdrag
av kommunstyrelsen (§ 199/2015) att förhandla med en konsult gällande förvaltningsuppgifter samt stöd till kommunkansli under tiden
som rekrytering av ordinarie kommundirektör pågår.
Ett möte har hållits med konsulten i fråga och ett förslag till uppdragsavtal med Lina Sandell Ab finns med som bilaga. Konsulten kan vara
på plats 1-2 dagar/vecka.
KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDES FÖRSLAG
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att kommunstyrelsen besluter
att ingå avtal enligt bilaga med Lina Sandell Ab, för i första hand tiden
5-31.8.2015, med ev. förlängning.
BESLUT
Godkänns enligt förslag

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Dnr: KANSLI 95/2015
KS § 210

REKRYTERING AV ORDINARIE LÖNERÄKNARE
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.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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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:
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer:
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:
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.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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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: §205 - §210
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-

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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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.

