SAMMANTRÄDESKALLELSE

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

Sammanträdestid

Tisdagen den 30.06.2015 kl. 19:00–

Sammanträdesplats

Kommunkansli

FÖREDRAGNINGSLISTA
KS § 184

Kallelse och beslutförhet

KS § 185

Val av protokolljusterare, tid och plats

KS § 186

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KS § 187

Serviceavtal för hemsidan

KS § 188

Avtal med Rädda Barnen, utbildning

KS § 189

Beslut i besvär gällande KFG 27.3.2014 § 21

KS § 190

Beslut i besvär gällande KFG 27.3.2014 § 22

KS § 191

Beslut i besvär gällande KFG 18.9.2014 § 77

KS § 192

Medborgarinitiativ om skolans hyreshus

KS § 193

Krutbyn Ab anhållan om vattenköp

KS § 194

Skrivelse Kennet Lundström

KS § 195

Förslag till nytt avtal gällande Waldorfskolan

KS § 196

Anställning av kanslist

KS § 197

Val av hyresgäst

KS § 198

Handikappservice: Friskvård för personliga assistenter

KS § 199

Rekrytering av ordinarie kommundirektör

KS § 200

Återvinningscentralen

KS § 201

Samarbetsavtal ekonomi och löneräkning

KS § 202

Extra ärende: Begäran om utlåtande ÅFD

KS § 203

Extra ärende: Eckerö Ungdomsförening

KS § 204

Delgivning: Renovering av Solgårdens kök samt lösningar
under tiden

Eckerö den 25.6.2015

Rune Söderlund
Kommunstyrelseordförande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30.06.2015

Nr.
12

Plats och tid

Kommunkansli Tisdagen den 30.06.2015 kl. 19:00-22.45

Beslutande

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

ordförande
viceordförande
ledamot
ledamot
ledamot

Föredragande

Andrea Björnhuvud

tf kommundirektör

Övriga närvarande

Kommunfullmäktige ordf.
Kommunfullmäktige viceordf.
Ersättare
Bmn ordförande
byggnadsinspektör

Paragrafer

Marie Löfström frånvarande
Henrietta Hellström
Sanna Söderlund
Mikael Stjärnfelt kl 19-20
Dina Friberg kl 19-20.30
§§ 184-203

Underskrifter

Ordförande

Sekreterare

Rune Söderlund

Andrea Björnhuvud

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö torsdagen den 2.7.2015, kl. 15.00.

Teres Backman

Jan-Anders Öström

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby den 3.7.2015 kl. 9.00.

Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid

Andrea Björnhuvud

Underskrift

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2

Sammanträdesdatum
30.06.2015
KS § 184

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET
FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
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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30.06.2015
KS § 185

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS
FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen utser inom sig två protokolljusterare. Protokollet justeras direkt efter mötet.
Teres Backman och Jan-Anders Öström föreslås som protokolljusterare.
BESLUT:
Teres Backman och Jan-Anders Öström välj som protokolljusterare.
Justering torsdag 2 juli klockan 15.
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30.06.2015
KS § 186

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns med följande kompletteringar:
§ 198 Val av hyresgäst
§ 203 Extra ärende: Begärand om utlåtande ÅFD
Föreslås på mötet att föredragningslistan kompletteras ytterligare
med:
§ 204 Eckerö ungdomsförening.
§ 205 Delgivning: Renovering Solgårdens kök samt lösningar under
tiden.
Konstateras att föredragningslistan börjar med § 185, men bör ändras
till att börja med § 184. Alla ärenden kommer således att få en annan
§ än ursprungliga kallelseutskicket.
BESLUT:
Föredragningslistan kompletteras med följande:
§ 197 Val av hyresgäst
§ 202 Extra ärende: Begäran om utlåtande ÅFD
§ 203 Extra ärende: Eckerö ungdomsförening.
§ 204 Delgivning: Renovering Solgårdens kök samt lösningar under
tiden.
Konstateras att föredragningslistan börjar med § 185, men bör ändras
till att börja med § 184. Alla ärenden kommer således att få en annan
§ i protokollet än ursprungliga kallelseutskicket.
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KS § 187

SERVICEAVTAL FÖR HEMSIDAN
Bilaga – Offert Uppgradering Joomla eckero.ax
Bilaga – Avtal Support och uppgraderingstjänster av eckero.ax

Eckerö kommun har i nuskedet inget avtal gällande uppgradering eller support för hemsidan. För att hemsidan inte skall bli skadad/hackad behöver uppgraderingar göras med jämna mellanrum. I
nuläget behöver en större uppgradering göras, för vilket Kettla
AB/Majactive AB har lämnat offert, som finns bifogad (pris 420 €, timpris för arbete utöver offert 80,00).
Bifogat finns även ett avtalsförslag på löpande support- och uppgraderingstjänster. Ett avtal gällande löpande support är att föredra (60
€/h).
KD-FÖRSLAG
Kommundirektören föreslår att kommunstyrelsen besluter att anta offerten för en större uppgradering av hemsidan samt att ingå ett avtal
gällande löpande support- och uppgraderingstjänster med Kettla
AB/Majactive AB.
BESLUT
Kommunstyrelsen besluter att godkänna avtalen löpande supportoch uppgraderingstjänster. I avtalen bör det specificeras hur snabbt
servicen ges.
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KS § 188

AVTAL MED RÄDDA BARNEN, UTBILDNING
Rädda Barnen erbjuder ett avtal om utbildning och stöd inom barnskyddets familjevård (Bilaga). Eckerö kommuns andel av kostnaden
för utbildningen är 384,- euro.
KD-FÖRSLAG:
Kommundirektören föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslaget
till avtal.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 159/2015
KS § 189

BESLUT I BESVÄR GÄLLANDE KFG 27.3.2014 § 21
Ålands förvaltningsdomstols beslut gällande besvär över kommunfullmäktiges beslut § 21 den 27.3.2014 angående försäljning av fastighet (Bilaga).
KD-FÖRSLAG:
Beslutet antecknas för kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 158/2015
KS § 190

BESLUT I BESVÄR GÄLLANDE KFG 27.3.2014 § 22
Ålands förvaltningsdomstols beslut gällande besvär över kommunfullmäktiges beslut § 22 den 27.3.2014 angående tilläggsanslag för
vägbygge (Bilaga).
KD-FÖRSLAG:
Beslutet antecknas för kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 160/2015
KS § 191

BESLUT I BESVÄR GÄLLANDE KFG 18.9.2014 § 77
Bilaga – Beslut
Bilaga – Föravtal
Ålands förvaltningsdomstols beslut gällande besvär över kommunfullmäktiges beslut § 77 den 18.9.2014 angående beslut om rivning
av skolans hyreshus (Bilaga).
KD-FÖRSLAG:
Beslutet antecknas för kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 192

MEDBORGARINITIATIV OM SKOLANS HYRESHUS
Bilaga - Utlåtande
Ett medborgarinitiativ har den 16.6.2015 inkommit till kommunen angående kommunens beslut att riva skolans hyreshus. (Bilaga)
Initiativtagarna anser att huset bör renoveras och tas i bruk för kommunens behov.
Ytterligare ett utlåtande har begärts in av sakkunnig, vilket ännu inte
inkommit när kallelsen gått ut.
KD-FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen konstaterar att ärendet utretts både noggrant och
omfattande och att inget talar för att beslutet skall omprövas. Kommunstyrelsens beslut delges kommunfullmäktige.
Det nya utlåtandet som begärts från byggnadsingenjör Tommy Saarinen gås igenom det på mötet. I utlåtandet från Saarinen framkommer
det att de inte anser det försvarbart och ekonomiskt hållbart att renovera radhuset till sådant skick att det skulle kunna fungera som bostadslägenheter eller kommunal verksamhet.
John Hilander anmäler jäv. Kommunstyrelsen konstaterar att jäv inte
föreligger.
John Hilander föreslår att huset bjuds ut till försäljning igen. Förslaget
vinner inte understöd.
Jan-Anders understöder kommundirektörens förslag med tillägget att
åtgärder inte vidtas innan beslutet från Ålands förvaltningsdomstol
vinner laga kraft samt innan kommunfullmäktige fått ta del av beslutet. Christina Jansson och Teres Backman understöder förslaget.
BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att konstaterar att ärendet utretts både
noggrant och omfattande och att inget talar för att beslutet skall omprövas. Kommunstyrelsens beslut delges kommunfullmäktige. Några
åtgärder vidtas inte innan beslutet från Ålands förvaltningsdomstol
vinner laga kraft samt innan kommunfullmäktige fått ta del av beslutet. Alla handlingar och utlåtanden som finns i ärendet skall bifogas
när beslutet delges fullmäktige.
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KRUTBYN AB ANHÅLLAN OM VATTENKÖP
Krutbyn Ab anhåller om att få köpa ca 2.000 m3 vatten till reducerat
pris för att fylla parkens konstgjorda sjö. (Bilaga)
KD-FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen besluter att till Krutbyn Ab leverera vatten till parkens konstgjorda sjö till samma pris som kommunens inköpspris. Beslutet har ingen nettoinverkan på kommunens budget.
Jan-Anders Öström förselår att prisreduceringen inte beviljas med
motiveringen att det är ett otillbörligt företagsunderstöd. John Hilander
understöder förslaget.
BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att avslå anhållan med motiveringen att
det är ett otillbörligt företagsunderstöd som skulle få en prejudicerande effekt.
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SKRIVELSE KENNET LUNDSTRÖM

KS § 175, 4.6.2015
Kennet Lundström har inkommit med en skrivelse med hänvisning till
artikel i pressen, bilaga.
Enligt förvaltningsstadgan skall kommunstyrelsen se till att korrekt
och relevant information om förhållandena i kommunen ges till innevånare, anställda och massmedia.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet.
BESLUT:
Kommunstyrelsen tillämpar förvaltningsstadgan när det gäller extern
information. Kommunstyrelsen kan inte vidta några disciplinära åtgärder mot enskilda kommunstyrelseledamöter.
KS § 194, 30.6.2015
Kennet Lundström har inkommit med ett rättelseyrkande angående
kommunstyrelsens beslut § 175 den 4.6.2015. Lundström hänvisar till
kommunens förvaltningsstadga där kommunstyrelsen skall se till att
korrekt och relevant information om förhållandena i kommunen ges till
innevånare, anställda och massmedia.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet.
BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att vidhålla tidigare beslut. Motiveringen är
den att John Hilander har uttalat sig i egenskap som privatperson inte
som officiell talesman för kommunstyrelsen.
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FÖRSLAG TILL NYTT AVTAL GÄLLANDE WALDORFSKOLAN

SKN 7.5.2015
Bilaga: 3/5/2015 Rubricerad ansökan
4/5/2015 Skrivelse från Waldorfskolan 5.4.2011
5/5/2015 Bestämmelser om ersättande skolor
6/5/2015 Basbelopp år 2015
7/5/2015 Uträkning av kommunandelen
Henrietta Hellström ansöker om att hennes dotter Tyra Hellström
(240308) skall få börja i Waldorfskolan från hösten 2015. Waldorfskolan är förlagd i Mariehamn med staden som huvudman och Lr som
tillsyningsmyndighet. Waldorfskolan erhåller landskapsandelen. Utöver landskapsandelen begär Waldorfskolan av kommunerna en ersättning som är 70 % av det av Lr fastställda basbeloppet per elev.
Waldorfskolan står för elevernas eventuella skjutsar. Lr har godkänt
Waldorfskolans läroplan. Föräldrarna behöver inte ansöka om att låta
sitt barn går i Waldorfskolan, de har rätt till detta. Kommunen äger
dock rätt att avgöra om ersättning utöver landskapsandelen skall erläggas eller ej för de elever från kommunen som väljer att gå i Waldorfskolan. Det fastställda basbeloppet år 2015 är 9.738,45 € per
elev. Landskapsandelen för Eckerö kommuns del utgör 60 % av basbeloppet, 5.843, och den erläggs enligt lag till Waldorfskolan. Waldorfskolan begär av kommunen en ersättning om 70 % av basbeloppet varefter landskapsandelen frånräknas: 6.817 – 5.843 = 974 €/år.
Eftersom kostnaden för skolgången i Waldorfskolan är lägre än i Eckerö skola (12.297 €/elev budget 2015) finns det inte några sakliga
skäl till att säga nej till begärd kommunal ersättning om 974 €/ elev
och år. Skol och fritidsnämnden har rätt att godkänna en betalningsandel enligt lag d.v.s. högst 5.843 €. Ifall en ersättning betalas utöver
detta finns inte några beslut i kommunen då frågan inte reglerats i
lag, skolstadga eller några andra beslut. I budget saknas skrivning
och anslag för frivilliga stöd till Waldorfskola. Så ifall en högre ersättning skall betalas till Waldorf än landskapsandelen bör frågan godkännas av kommunfullmäktige.
Förslag:
Skolnämnden konstaterar att eleven Tyra Hellström äger rätt att gå i
Waldorfskolan som erhåller föreskriven landskapsandel. Antecknas
att skolnämnden i Eckerö inte ordnar eller bekostar skolskjuts till och
från Waldorfskolan. Vad gäller den frivilliga kommunala andelen besluter skol- och fritidsnämnden i Eckerö att föreslå för kommunstyrelsen att följande principbeslut tas om ersättning för skolgång i Waldorfskolan:
- När barn för Eckerö kommun väljer att gå i Waldorfskolan besluter
kommunen dessutom som kommunalandel erlägga en ersättning till
direktion för Waldorfskolan utgående ifrån betalningsgrunden 70 % av
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det fastställda basbeloppet som sedan minskas med den landskapsandel som Waldorfskolan erhåller.
Beslut:
Skol- och fritidsnämnden omfattade förslaget
SKN 27.5.2015
Bilaga: 8/6/2015 Förslag till nytt avtal gällande Waldorf skolan
9/6/2015 Jämförelse av Waldorfskolans kostnader, nuvarande
överenskommelse och förslag till nytt avtal.
Direktionen för Waldorfskolan har till samtliga kommuner sänt ut ett
förslag till nytt avtal. Avtalet är mer preciserat än den tidigare överenskommelsen. Kostnaden är 78,50 % av det fastställda basbeloppet. Förnärvarande är kostnaden 70 % av basbeloppet. Det förslagna
avtalet höjer Eckerö kommuns kostnader från 973,84/elev till
1801,61.
Förslag:
Skol- och fritidsnämnden förordar avtalet för kommunstyrelsen
Beslut:
Skolnämnden omfattade förslaget
KS § 195, 30.6.2015
Skol- och fritidsnämnden föreslår att kommunen tecknar avtal med
Waldorfskolan.
KD-FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen besluter att kommunen tecknar avtal med Waldorfskolan.
BESLUT:
Enligt förslag.
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ANSTÄLLNING AV KANSLIST

KS 14.4.2015, § 121
Enligt beslutet 87 § av kommunstyrelsen skall en projektanställning
av en kanslist/projektledare anlitas t.o.m. 31.12.2015.
Kommunkansliet har i rekryteringen arbetat tillsammans för att hitta
den bästa möjliga kandidaten. Möte hölls med kansliets ordinarie anställda för att diskutera upplägget, tidsplan och vem som ska göra
vad.
Alla deltagare har haft möjlighet att läsa och kommentera samtliga
ansökningar. Efter ansökningstiden var över träffades gruppen för att
gemensamt ge ett förslag till kommunstyrelsen på vem som skulle
kunna anställas till kanslist/projektledare.
Kommunkansliet föreslår enhälligt att Josefin Jansson får jobbet med
motiveringen att hon är väl införstådd i kommunens arbete och system. Hon är lättlärd, lätt att samarbeta med och hon är mycket ansvarsfull.
Alla ansökningar till tjänsten finns bifogade.
KD-FÖRSLAG:
I enighet med kommunkansliets förslag anställa Josefin Jansson som
kanslist/projektledare i Eckerö kommun på projektanställning till och
med 31.12.2015.
BESLUT:
Kommunstyrelsen avbryter ansökningsförfarandet. Kommunstyrelsen
söker kanslist tills vidare enligt inrättad befattning.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppgift att inleda en ny rekryteringsprocess och till kommunstyrelsen föreslå minst tre kandidater, som alla ska ha intervjuats. Även en sammanställning av de sökande och dess kompetenser.
KS 4.6.2015, § 172
Antal 18 ansökningar har inkommit under ansökningstiden för den lediga befattningen som ordinarie kanslist.
KD-FÖRSLAG:
Kommundirektören föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att
genomföra intervjuer samt komma med förslag om anställning till styrelsens nästa möte.
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BESLUT:
Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra intervjuer med minst
3 sökande samt komma med förslag om anställning till styrelsens
nästa möte.
KS 30.6.2015, § 196
Bilaga – Sammanställning av sökanden
Det har inkommit 18 ansökningar till den ordinarie befattningen som
kanslist. Sju stycken har kallats till intervju, varav en har dragit tillbaka
sin ansökan. Intervju- och rekryteringsarbetet pågår när kallelsen går
ut.
KD-FÖRSLAG
Kommundirektören presenterar sitt förslag på mötet.
Ytterligare en av dem som intervjuats har dragit tillbaka sin ansökan.
Kommundirektören föreslår att kommunstyrelsen besluter följande:
Josefin Jansson anställ som ordinarie kanslist i arbetsavtalsförhållande
från och med 6 juli 2015. Arbetstiden är 75,86 % och fördelas under
kansliets öppethållningstider. Lön enligt AKTA; 01TO020.
Motiveringen är den att Josefin Jansson
anses vara den mest lämpade för befattningen bland de sökanden på
basen av utbildning, kunskap, erfarenhet och personliga egenskaper.
Ingen prövotid tillämpas eftersom Josefin Jansson vikarierar på befattningen under perioden 26.2.–5.7.2015. Därmed anses prövotiden vara
utförd.
BESLUT
Josefin Jansson anställ som ordinarie kanslist i arbetsavtalsförhållande
från och med 6 juli 2015. Arbetstiden är 75, 86 % och fördelas under
kansliets öppethållningstider. Lön enligt AKTA; 01TO020. Motiveringen
är den att Josefin Jansson
anses vara den mest lämpade för befattningen bland de sökanden på
basen av utbildning, kunskap, erfarenhet och personliga egenskaper.
Ingen prövotid tillämpas eftersom Josefin Jansson vikarierar på befattningen under perioden 26.2–5.7.2015. Därmed anses
prövotiden vara utförd.
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KS § 197

VAL AV HYRESGÄST
Det finns en ledig lägenhet, B5 på 56,6 m2, i kommunens hyreshus
Ekebo. Jessica Björn, som har valts till vikarierande socialchef är intresserad av att hyra den från och med 17 juli 2015.
KD-FÖRSLAG
Föreslås att Jessica Björn väljs som hyresgäst till lgh B5 i Ekebo från
och med 17 juli 2015 tillsvidare. Hyran från 1.5.2015 är 359,41 €.
BESLUT
Enligt förslag.
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KS § 198

HANDIKAPPSERVICE: FRISKVÅRD FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

SN § 81, 1.5.2015
I kommunen finns ett antal assistenter anställda av brukare inom
handikappservicen. Det har framförts önskemål om att bistå med ordnandet av friskvården för personliga assistenter inom handikappservicen.
Eckerö kommun har i nuläget friskvårdsavtal med ett flertal producenter och företag. Eckerö kommun subventionerar 100,00 €/år per anställd, för anställda minst tre månader.
Friskvården är frivillig men det vore en fin gest att erbjuda friskvård
även för personliga assistenter, inom handikappservicen, som är anställda av brukarna själva.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att förorda inför
kommunstyreslen att Eckerö kommuns regler och avtal för friskvård
även kompletteras till att omfatta personliga assistenter som är anställda av brukare inom handikappservicen. Kostnaden kan bokföras
under handikappservice.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden besluter enligt förslag.
KS § 198, 30.6.2015
KOMMUNSTYRELENS ORDFÖRANDES FÖRSLAG
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att kommunstyrelsen besluter
enligt socialnämndens förslag.
BESLUT
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 95/2015
KS § 199

REKRYTERING AV ORDINARIE KOMMUNDIREKTÖR

KS 5.5.2015 § 154
Kommundirektörstjänsten är obesatt från och med den 17 april 2015.
Rekrytering av ny kommundirektör bör inledas.
FÖRSLAG
Kommunstyrelsens ordförande presenterar sitt förslag på sammanträdet.
Under sammanträdet har styrelsen sett på alternativ med rekryteringsfirmor.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att presidierna i kommunstyrelse och kommunfullmäktige utses till rekryteringsgrupp.
Christina Jansson föreslår att Henrietta Hellström är ordförande i rekryteringsgruppen. Tess Backman understöder förslaget.
BESLUT
Kommunstyrelsen besluter att presidierna i kommunstyrelse och
kommunfullmäktige utses till rekryteringsgrupp. Henrietta Hellström är
ordförande. Rekryteringsgruppen kommer att använda sig av rekryteringsfirma i någon mån.
KS 30.6.2015 § 199
Bilaga – Offert
Rekryteringsgruppen har haft två möten. Rekryteringsgruppen har
träffat en rekryterare och fått en offert. Se bilagan för närmare beskrivning av offerten och upplägget av stöd i rekryteringen.
KD-FÖRSLAG
Rekryteringsgruppen presenterar sitt förslag på mötet.
Styrelsen diskuterar lösningar under rekryteringsperioden.
Rekryteringsgruppen presenterar ett offertförslag från Ohlheim Konsult AB. Offerten är på 62 000 SEK, exklusive moms. Offerten omfattar stöd i rekrytering i flera moment samt tidsplan.
KD presenterar en inledande diskussion som haft med en konsult.
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BESLUT
Kommunstyrelsen besluter att anta offerten enligt förslag. Tf kommundirektör samt kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att förhandla med en konsult gällande förvaltningsuppgifter samt stöd till
kommunkansli under rekryteringsperioden.
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KS § 200

ÅTERVINNINGSCENTRALEN

Byggnads- och Miljönämnden 17.06.2014 § 72
Byggnads- och miljönämndens möte inleddes med ett möte på Återvinningscentralen i Storby kl.18.30.

Byggnads- och Miljönämnden 30.09.2014 § 111
Sorteringen på återvinningscentralen tas upp till diskussion.

BMN § 111

BESLUT:
Byggnads- och miljönämnden diskuterade förbättringsförslag för återvinningscentralen i Storby.
Nämnden beslöt upprätta en ny ritning över återvinningscentralen.
Rampen ska byggas om så att den rymmer stora flak för alla erforderliga fraktioner. Målsättningen är att minska driftskostnaderna.
Drift av återvinningscentralen kan därefter bjudas ut.
Belysning behöver ordnas snarast möjligt.

Byggnads- och miljönämnden 11.11.2014 § 137
Återvinningscentralen i Storby ska byggas om. Grundtanken är en
ramp med plats för omkring 12 st flak, dvs 6 flak per sida.
FÖRSLAG:
Förslag till ombyggnad av återvinningscentralen i Storby, Eckerö
enligt bifogad ritning. Bilaga 1.
Ett kostnadsförslag för ombyggnaden måste tas fram. Kostnader
och punkter som måste klargöras:
-

Elanslutning, vilken storlek, rördragningar
Markarbeten, mängder, kostnader
Stängsel, typ
Armaturer, mängd och vilken typ
Flak, hyra eller egna flak
Kan man få stöd eller bidrag från landskapsregeringen
Tidplan för projektet
- Arbetsgrupp
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BMN §137

BESLUT:
Byggnads- och miljönämnden beslöt tillsätta en arbetsgrupp för
ombyggnaden av återvinningscentralen. Gruppen består av Mikael Stjärnfelt, Jan Fagerström, Niclas Häggblom och Rickard
Eklund.

Gruppens primära uppgift är att ta fram ett kostnadsförslag för
ombyggnaden
Byggnads- och miljönämnden 11.12.2014 § 101
BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016 – 2017
KS § 246 28.10.2014
Första utkast till budget 2015 och ekonomiplan 2016 – 2017 presenteras för kommunstyrelsen.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen diskuterar utkast till budget 2015.
BESLUT:
Ärendet bordlades till nästa möte.
KS § 251 4.11.2014
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen diskuterar utkast till budget 2015.
BESLUT
Ärendet återremitterades.
KS § 264 11.11.2014
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen diskuterar utkast till budget 2015.
BESLUT
Enligt förslag.
KS § 277 26.11.2014
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen diskuterar utkast till budget 2015.
BESLUT
Enligt förslag.
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KS § 285, 02.12.2014

Efter genomgång och granskning samt hörande av ansvarig personal
och förtroendevalda har kommunstyrelsen utarbetat ett förslag till
budget för år 2015 och ekonomiplan för 2016-2017.
Kommunstyrelsens förändringar i budgeten jämfört med nämndernas
förslag framgår av bilaga.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att föreliggande
budget för år 2015 och ekonomiplan för 2016 – 2017 godkänns.
BESLUT
Enligt förslag.
KF § 101, 11.12.2014
BESLUT
Kommunfullmäktige behandlade driftsbudgeten, finansieringsdelen
och investeringsbudgeten. Kommunfullmäktige gjorde korrigeringar i
texten på sidan 34, 67, 68 och 69. I driftsbudgeten för undervisningsförvaltningen ändrade kommunfullmäktige texten så att man införde
en ny timlärarresurs på 12 v/t, beräknad kostnad 12 500,- men inom
befintlig ram.
Under investeringsdelen gjorde kommunfullmäktige följande tillägg
och ändringar:
- Sidan 112, som alternativ till bilbyte kan leasing alternativ utredas.
- Sidan 113, anslaget för ombyggnaden av återvinningsstationen,
78 000 flyttades till år 2015, Budgetmedlen frigörs efter ett skilt
beslut i styrelsen och efter att en utredning om ombyggnaden av
återvinningscentralen har presenteras.
- Sidan 114, anslaget om 25 000 för kommungårdens hyreshus tak
ströks. En utredning görs av en eventuell försäljning av kommungårdens hyreshus.
- Sidan 116, Projektering av Skagvägen.
- Sidan 117, Anslaget för vägbelysning Haralds ströks, anslaget för
Marby östra vägbelysning ändrades till 20 000.
- Sidan 119, Avlopp Torp - Utredning om tillräcklig finansiering görs
före projektet verkställs.
- Sidan 121, Anslaget för reservkraft till Solgården, 35 000 flyttades
till år 2016, en utredning av driftskostnader bör göras.
Ledamot Niclas Häggblom, understödd av ledamot Kerstin Wikgren,
föreslog att anslaget för tillbyggnaden av daghemmet skulle flyttas till
åren 2015 och 2016. Efter omröstning beslöt kommunfullmäktige att
omfatta kommunstyrelsens förslag där anslaget finns under åren
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2016 och 2017. För kommunstyrelsens förslag röstade ledamöterna
Birgitta Blomqvist, Rickard Eklund, Marcus Eriksson, Gunilla Holmberg, Gudrun Brändström, Karl-Fredrik Björnhuvud, Henrietta Hellström och Mari Löfström. För Niclas Häggbloms förslag röstade Gunder Eriksson, Nicklas Häggblom, Dan Sundström och Kerstin Wikgren. Mikael Stjärnfelt var frånvarande vid omröstningen. Kerstin
Wikgren reserverade sig mot beslutet och inkommer med skriftlig reservation.
Kommunfullmäktige gav i uppdrag till kommunstyrelsen att tillsammans med Eckerö UF se över ägarförhållandet för Ekeborg.

Byggnads- och miljönämnden 24.03.2015 § 7
Upptogs till diskussion framarbetat förslag till ombyggnad av Återvinningscentralen i Storby.
DISKUSSION:
Ny planritning diskuterades. Följande punkter kommenterades:
- Container/Flak storlekar uppdateras
- Stängslets placering justeras
- Infart från norr och utfart mot söder
- Tekniska nämnden är intresserad att få disponera en del av det
inhägnade området
- Offert på elanslutning från Ålands Elandelslag ca 5.050 €
- Placering av container/flak förskjuts så att de överlappar varandra
ca 0,5 m för att spara utrymme
Byggnads- och miljönämnden 02.06.2015 § 45
Upptogs till behandling Återvinningscentralen i Storby. Ett förslag till
ombyggnad av återvinningscentralen samt redogörelse för kostnader
har tagits fram av Byggnads- och Miljönämnden (BMN).
Förslaget färdigställdes i slutet av 2014 och gavs till tidigare kommundirektören.
BMN har låtit ÅPAB ta fram ett kostnadsunderlag för att klarlägga
kostnaderna för återvinningsstationerna.
BMN § 45 02.06.2015
BESLUT:
Byggnads- och Miljönämnden skickar en förfrågan till kommunstyrelsen om behandlingstiden för ärendet.
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Byggnads- och Miljönämnden besluter också att öppethållningstiderna för återvinningscentralen utökas på lördagar. Nu har återvinningscentralen öppet mellan kl.13.00-16.00 på lördagar. Ny öppethållningstid på lördagar blir mellan kl.10.00-16.00 för tiden 15.06.201531.08.2015.
Kommunstyrelsen 04.06.2015 § 180
KS § 180, 4.6.2015
Byggnads- och Miljönämnden har tagit fram en kalkyl för investering
och drift av återvinningscentralen och önskar att kommunstyrelsen
frigör investeringsanslaget om 78.000 euro i kommunens budget för
år 2015 (Bilaga).
FÖRSLAG:
Kommundirektören föreslår att kommunstyrelsen diskuterar ärendet.
BESLUT:
Återremitteras till Byggnads- och Miljönämnden för att ta fram bättre
underlag för beslut.
Byggnads- och miljönämnden 23.06.2015 § 57
Upptogs till behandling ombyggnaden av Återvinningscentralen
(ÅVC) i Storby. Målet med ombyggnaden och utvecklingen av ÅVC:n
är att få en mera strukturerad plats för uppsamling av avfall.
Målet är också att spara pengar och att anpassa ÅVC:n efter dagens
krav samt att få en effektivare hantering av avfallet.
Grundtanken är att bygga en enkelriktad ramp med flak på båda sidor. 6 st flak på vardera sidan. Infart kommer från norra sidan och utfart på södra sidan. (Bilaga 13 Planritning).
ÅVC:n förses med anslutning till el, vatten och avlopp i samband med
att detta byggs på nya industriområdet.
Kostnaden för investeringen är ca. 78.000€. De största kostnadsposterna utgörs av betongelement, asfaltering, stängsel, fyllnadsmassor
och arbetskostnader. (Bilaga 12. ÅVC investering)
Enligt beräkning beställd från ÅPAB skulle kommunen spara ca
16.500 € per år om man stänger de återstående Återvinningsstationerna. Den årliga kostnaden för ombyggnaden av ÅVC:n är ca 5.700 €
och besparingen blir då ca. 10.000 € om året. (Bilaga 12. ÅVC investering)
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Bilaga 8. ÅPAB underlag för utbyggnad av ÅVC
Bilaga 9. Offert för stängsel
Bilaga 10. Offert för elmaterial
Bilaga 11. Offert för elanslutning
Bilaga 12. ÅVC investering
Bilaga 13. Planritning
BMN § 57 23.06.2015
FÖRSLAG:
Byggnads- och miljönämnden besluter föreslå för kommunstyrelsen
att anslaget för ombyggnaden av återvinningscentralen, 78.000€ frigörs.
BMN § 57 23.06.2015
BESLUT:
Byggnads- och miljönämnden föreslår för styrelsen att budgeterade
medel frigörs för ombyggnad av Återvinningscentralen i Storby.
Bilaga 14. Detaljerad beskrivning av ombyggnad.
KS § 200, 30.6.2015
I budgeten för år 2015 finns medel motsvarande 80 000,00 reserverat
för ombyggnad av återvinningscentralen. De kan frigöras genom skilt
beslut.
KD-FÖRSLAG
Kommundirektören föreslår att kommunstyrelsen besluter att budgeterade medel, 78 000,00 €, frigörs för ombyggnad av Återvinningscentralen i Storby.
Byggnadsnämndens ordförande Mikael Stjärnfelt samt byggnadsinspektör Dina Friberg presenterar ärendet på mötet. De avlägsnar sig
efter diskussion.
John Hilander understöder kommundirektörens förslag.
Jan-Anders Öström föreslår återremittering till kommundirektören.
Rune Söderlund understöder.
Kommunstyrelsen går till omröstning. Ordförande fastställer röstningspropositionen till JA för KD-förslag och NEJ för Jan-Anders
Öströms förslag.
Röstning förättas med namnupprop.
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John Hilander röstar JA för KD-förslag.

Teres Backman, Jan-Anders Öström och Christina Jansson och Rune
Söderlund röstar NEJ, för återremiss av ärendet.
BESLUT
Kommunstyrelsen besluter att återremittera ärendet till kommundirektören.
John Hilander reserverar sig mot beslutet.
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KS § 201

SAMARBETSAVTAL EKONOMI OCH LÖNERÄKNING

KS 2.12.2015, § 283
Eckerö kommun och Hammarlands kommun har ett samarbetsavtal
angående ekonomi och löneräkning.
Avtalet gäller försäljning av tjänster enligt följande:
1. Hammarlands kommun säljer tjänster gällande ekonomichef till
Eckerö kommun. De ekonomitjänster vilka Hammarlands kommun säljer utgör tjänster enligt Eckerö kommuns behov med begränsning för de arbetstider per vecka vilka nämns i avtalets villkor.
2. Eckerö kommun säljer tjänster vilka gäller löneräkning till Hammarlands kommun. De löneräkningstjänster vilka Eckerö kommun
säljer motsvarar de löneräkningstjänster vilka ekonomichefen i
Hammarland haft innan inledandet av samarbetet med begränsning för de arbetstider per vecka vilka nämns i avtalets villkor.
Det nya avtalet börjar gälla den 1.1.2015 och gäller tillsvidare med en
uppsägningstid om fyra månader.
Avtalet träder i kraft efter att det godkänts av Eckerö och Hammarlands kommuner.
KD-FÖRSLAG
Eckerö kommun godkänner avtalet så att det träder i kraft den
1.1.2015.
BESLUT:
Enligt förslag efter justering av texten.
KS 4.6.2015 , § 174
Bilaga – Förslag till avtal
I nuläget har Eckerö och Hammarlands kommuner inget gällande
sammarbetsavtal gällande ekonomi och löneräkning. Det finns ett behov av att återigen ingå ett samarbetsavtal.
KD-FÖRSLAG
Kommundirektören föreslår att kommunstyrelsen besluter att sända
en skriftlig framställan till Hammarlands kommun om att återuppta
sammarbetsavtalet i den form som det diskuterades i december
2014.
BESLUT
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Enligt förslag.
KS 30.6.2015, § 201
Bilaga – Hammarlands kommun Kst 13 §, 23.06.2015
Bilaga – Förslag till samarbetsavtal

Kommunstyrelsen i Hammarland har nu kommit med ett svar på Eckerö kommuns förfrågan angående sammarbete gällande ekonomi och
löneräkning.
Kommunstyrelsen i Hammarland beslöt att godkänna att samarbete i
enlighet med bifogade förslag på villkor att Eckerö kommun avser att
fördela Eckerös och Hammarlands löneräkning på två personer för att
eliminera störningar i samarbetet vid semester, sjukdomar och personalbyten. Beslutet verkställs under förutsättning att ett skriftligt samtycke kan inhämtas från ekonomichef Maarit Grönlund.
KD-FÖRSLAG
Föreslås att kommunstyrelsen besluter att ingå samarbetsavtal med
Hammarlands kommun gällande ekonomi och löneräkning enligt
Hammarlands kommuns kommunstyrelses villkor.
Föreslås vidare att kommunstyrelsen besluter (förutsatt att avtalet undertecknas) att annonsera efter en löneräknare på 60 % tillsvidare,
som är bundet av samarbete med Hammarlands kommun. Befattningen kan komma att utökas. Föreslås vidare att det i annonsen bör
framkomma att; anställning under förutsättning att erforderliga beslut
tas.
Förslag till några mindre ändringar i formuleringarna i avtalet presenteras (se bilaga) samt att avtalet kompletteras med att ekonomen skall
vara i medeltal 2 dagar/vecka på Eckerö kommunkansli.
BESLUT
Kommunstyrelsen besluter att ingå samarbetsavtal med Hammarlands
kommun gällande ekonomi och löneräkning enligt Hammarlands
kommuns kommunstyrelses villkor samt med några mindre ändringar i
formuleringarna i avtalet presenteras (se bilaga) samt att avtalet kompletteras med att ekonomen skall vara i medeltal 2 dagar/vecka på
Eckerö kommunkansli.
Kommunstyrelsen besluter vidare (förutsatt att avtalet undertecknas)
att annonsera efter en löneräknare på 60 % tillsvidare, som är bundet
av samarbete med Hammarlands kommun. Befattningen kan komma
att utökas. Föreslås vidare att det i annonsen bör framkomma att; anställning under förutsättning att erforderliga beslut tas.
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KS § 202

EXTRA ÄRENDE: BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÅFD
Bilaga – ÅFD begäran om utlåtande
Bilaga – Förslag till utlåtande

Det har inkommit ett besvär över kommunfullmäktiges beslut
21.5.2015, § 30. Kommunstyrelsen har möjlighet att avge ett utlåtandet angående besväret senas 3.7.2015 (efter begärd förlängning.
Bifogat finns ett förslag till utlåtande.
KD-FÖRSLAG
Föreslås att kommunstyrelsen godkänner förslaget till utlåtande och
sänder det till förvaltningsdomstolen inom utsatt tid.
BESLUT
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 22/2015
KS § 203

EXTRA ÄRENDE: ECKERÖ UNGDOMSFÖRENING

KS 14.4.2015, § 133/2015

Eckerö Ungdomsförening har inkommit med bokslutshandlingar.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beviljar att betala ut fyra månaders understöd till
Eckerö Ungdomsförening. Resten betalas ut mot komplett underlag
enligt fullmäktiges budget 2015.
KS 30.6.2015. § 203

Eckerö Ungdomsförening har inkommit med bokslutshandlingar. Tre
felaktigheter/oklarheter (två felskrivningar samt frågor kring en faktura) har noterats. Föreningen har tidigare erhållit understöd för fram
till maj månad 2015.
KD-FÖRSLAG
Föreslås att understöd beviljas för juni månad. Samt att föreningen
uppmanas att korrigera felaktigheterna/oklarheterna. Efter korrigering
inkommit kan resten av stödet för år 2015 betalas ut.
BESLUT
Kommunstyrelsen besluter att understöd bevilja för juni månad. Styrelsen ber Eckerö ungdomsförening att korrigera felaktigheterna/oklarheterna samt lämna korrigerad redovisnings till byråsekreterare Maggi Häggblom som efter ny genomgång kan betala ut resterande stöd för år 2015.
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KS § 204

DELGIVNING: RENOVERING AV SOLGÅRDENS KÖK SAMT LÖSNINGAR UNDER TIDEN
En renovering av Solgårdens kök pågår. Det har uppstått oförutsedda
hinder. Renoveringen kommer att ta längre tid än väntat pga. fuktskador. Ett inledande möte har hållits med byggnadskommittén,
kökspersonal samt kommunteknikern, tf kommundirektör och tf socialarbetare den 30 juni.
Det som framkommit är att Solgårdens kök kommer att vara färdigställt tidigast 1 november. Fram till 16 augusti kan skolans kök användas men från och med 17 augusti börjar skolan. På mötet diskuterades olika förslag på lösningar under tiden 17.7.–31.10.2015. Något
färdigt förslag finns inte i detta skede.
KD-FÖRSLAG
Föreslås att kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom.
BESLUT
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom och konstaterar att socialnämndens och skolnämndens ordföranden tas med i
kommande diskussion och förslag till beslut i berörda nämnder tas
fram.
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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: §§ 184-186, 189-191, 195, 200, 202, 203, 204
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: §§ 187, 188, 192, 193, 196, 197, 198, 199, 201,
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: §§ 187, 188, 193, 196, 197, 198, 199, 201,
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: § 194
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
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