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Nr.
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Plats och tid

Kommunkansliet tisdagen den 14.1.2016 kl. 18.00 – 19.15

Beslutande

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

ordförande
viceordförande frånvarande
ledamot
ledamot
ledamot frånvarande

Föredragande

Åsa Gustafsson

Tf. kommundirektör

Övriga närvarande
Paragrafer

1-11

Underskrifter

Ordförande

Sekreterare

Rune Söderlund

Åsa Gustafsson

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö torsdagen den 14.1.2016, kl. 20.00

Teres Backman

Jan-Anders Öström

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby den 15.1. 2016 kl. 10.00

Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid

Åsa Gustafsson

Underskrift
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Sammanträdesdatum
14.01.2016
KS § 1

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
3

Sammanträdesdatum
14.01.2016
KS § 2

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen väljer protokolljusterare. Beslut om tid och plats tas
på sammanträdet.
BESLUT:
Till protokolljusterare väljs Teres Backman och Jan-Anders Öström.
Protokollet justeras 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
14.01.2016
KS § 3

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Föredragningslistan godkändes.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
14.01.2016

KS § 4

ANHÅLLAN OM ATT HYRESFRITT FÅ DISPONERA SAMLINGSSALEN VID EKERGÅRDEN
UNDER 2016

Eckerö Röda Kors anhåller om hyresfrihet för sin verksamhet i
Ekergården. Fem möten är inplanerade kvällstid under våren
2016.

Tf. kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför Kommunfullmäktige att
Eckerö Röda Kors enligt anhållan beviljas hyresfrihet 2016 för sin
verksamhet i Ekergården. Eckerö Röda Kors sköter själv om
städningen av de utrymmen som används.

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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Sammanträdesdatum
14.01.2016

Dnr: KANSLI 349/2015
KS § 5

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV BOSTADS AB
NYCKELPIGAN

Ålands landskapsregering inbegär Eckerö kommuns utlåtande över
Bostads Ab Nyckelpigans ansökan om rätt att förvärva och besitta
fast egendom.
Ansökan gäller fastigheten Tomten VII:8-10 (43-406-9-23) i Storby,
med därpå befintliga byggnader och anläggningar. Fastigheten har en
areal om 3 330 kvm. Den har inga andelar i samfällda.
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar med stöd
(2003:70) att jordförvävstillstånd beviljas.

av

landskapsförordning

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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Dnr: KANSLI 348/2015
KS § 6

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV KERTSMIK

Ålands landskapsregering inbegär Eckerö kommuns utlåtande över
Ainar Kertsmiks och Krista Kertsmiks ansökan om rätt att förvärva
och besitta fast egendom.
Ansökan gäller lägenheten Wikbloms (43-406-3-29) i Storby, bebyggd
med tre byggnader. Arealen är 2 700 kvm. Den har inga andelar i
samfällda.

Tf. kommundirektörens förslag:4
Kommunstyrelsen förordar med stöd av 4 § andra stycket p. 2 landskapsförordning (2003:70) att jordförvävstillstånd beviljas.
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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Sammanträdesdatum
14.01.2016

Dnr: KANSLI 347/2015
KS § 7

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV LOTTEN KOSKINEN

Ålands landskapsregering inbegär Eckerö kommuns utlåtande över
Lotten Koskinens ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom.
Ansökan gäller ett outbrutet område från lägenheten Nygård (43-4046-27) i Marby bebyggt med tre byggnader samt jordkällare. Arealen är
19 900 kvm. Nygård har andelar i samfällda.
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar med stöd av 4 § andra stycket p. 2 landskapsförordning (2003:70) att jordförvävstillstånd inte beviljas med
hänsyn till att området överstiger 4 000 kvm.
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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Sammanträdesdatum
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Dnr: KANSLI 341/2015
KS § 8

KEJSAR ALEXANDER II STIPENDIUM 2015

Eckerö kommun utdelar stipendium ur Kejsar Alexander II:s stipendiefond. Beloppet är 250 € om inte styrelsen besluter något annat.
Stipendiet kan tilldelas universitets-, eller högskolestuderande eller
studerande som bedriver yrkestudier i läroinrättning utanför Åland.
Studerande bör ha studerat minst två terminer vid nuvarande läroanstalt.
I meddelandet om stipendiet vilket cirkulerades genom Eckerö kommuns Infoblad angavs följande:
”Eckerö kommun utdelar ett stipendium på 250 € ur Kejsar Alexander
II:s Stipendiefond. Stipendiet kan sökas av universitets- och högskolestuderande eller studerande som bedriver yrkesstudier i läroinrättning utanför Åland. Sökanden skall ha varit bosatt i Eckerö kommun
under ansöknings året (2015) samt året dessförinnan 2014. Såsom
hemort räknas alltjämt Eckerö, om den sökande tidigare varit bosatt
och folkbokförd i kommunen under minst tre år, oavsett om denne
därefter har varit folkbokförd på studieorten under ansökningsåret och
året dessförinnan. Den studerande bör med god framgång ha bedrivit
studier under minst två terminer vid nuvarande undervisningsanstalt.
Kommunstyrelsen beaktar vid sitt beslut om stipendiet i första hand
den sökandes studieresultat i förhållande till ifrågavarande utbildningsnivå. I andra hand tas hänsyn till den sökandens ekonomiska
ställning. Ansökan med tillhörande meritförteckning skall inlämnas till
kommunstyrelsen i Eckerö per post eller e-post. Eckerö kommun,
Södra Överbyvägen 8, 22270 Eckerö eller info@eckero.ax senast
torsdagen den 31 december 2015.”
Inom utsatt tid har fyra ansökningar inkommit. Ansökningarna i bilaga
till kallelsen.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
14.01.2016
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser den studerande som beviljas stipendiet.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att utdela stipendium ur Kejsar Alexander
II:s stipendiefond till Madelene Löfström (250 €), som är i slutfasen av
sina studier. Motiveringen är goda studieprestationer och att stipendiet är till väsentlig nytta för att framgångsrikt kunna fortsätta studierna enligt studieplanen.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
14.01.2016

Dnr: KANSLI 1/2016
KS § 9

ANHÅLLAN OM FRI LOKALHYRA PÅ EKERGÅRDEN 2016

Eckerö Pensionärsförening anhåller om hyresfrihet för sin verksamhet i Ekergården ca en gång per månad under 2016.

Tf. kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att
Eckerö Pensionärsförening enligt anhållan beviljas hyresfrihet
2016 för sin verksamhet i Ekergården. Föreningen sköter själv om
städningen av de utrymmen som används.
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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Sammanträdesdatum
14.01.2016
KS § 10

ECKERÖ UNGDOMSFÖRENING

Kommunens revisor uttalade i revisionsrapporten för 2014 om den interna kontrollen följande: ”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”.
Kommunen anlitade revisorsfirman KPMG för ett utlåtande om ungdomsföreningens bokföring under 2014 och bokslut för 2014. KPMG
framhåller i sitt utlåtande bl.a. att bokslutets resultaträkning inte har
uppställts i enlighet med bokföringsförordningen och att det finns brister i underlaget. Det kan noteras att KPMG endast granskat bokföring
under 2014 och bokslut för 2014. Övriga år har hittills inte granskats
på samma vis.
Kommunfullmäktige behandlade revisionsrapporten i § 107
10.12.2015 och beslutade då följande rörande revisionsrapportens
påpekande om den interna kontrollen:
”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.”
Försök har gjort av kommunens företrädare att etablera kontakt och
en diskussion om situationen, men utan några substantiella resultat.
.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar delegera frågan till kommundirektören för att genomföra följande huvudsakliga åtgärder och avrapportera om frågans
utveckling vid nästa styrelsemöte:
- Kontakt tas med fritidsledaren för att sondera angående möjligheter att påbörja arbete med att få en fungerande styrelse för
EUF så snart det är möjligt.
- Den år 2015 för EUF sittande ordföranden och kassören meddelas att åtgärder bör inledas senast den 20 januari 2016 för att
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
14.01.2016

rätta till, eller kompensera för, de brister som KPMG:s utlåtande
tar upp.

BESLUT:
Styrelsen beslutar delegera frågan till kommundirektören för att genomföra följande huvudsakliga åtgärder och avrapportera om frågans
utveckling vid nästa styrelsemöte:
- Planer görs för att kalla till och genomföra ett stormöte i samarbete med fritidsledaren med målsättningen att diskutera, och
komma till lösningar för, EUF:s framtida verksamhet.
- Styrelsen beslutade att polisanmäla de oegentligheter som förekommit. Kommundirektören genomför polisanmälan.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
14

Sammanträdesdatum
14.01.2016

Dnr: KANSLI 285/2015
KS § 11

ANMÄLNINGSÄRENDEN

-

Sammanställning skatteinkomster 2015, se bilaga.

- Jordförvärvstillstånd beviljade av Landskapsregeringen:
DEAB Fastighet Ab, KS § 301 27.10.2015 förord. LG beviljat.
Roger Holmström, KS § 307 3.11.2015 ej förord. LG beviljat.
Ålands Telekommunikation Ab, KS § 308 förord. LG beviljat.
-

Två beslut från Ålands Förvaltningsdomstol rörande förre
kommundirektören Rasmus Basilier, se bilagor.

-

Avtal rivning skolhuslägenheterna i Storby ingått 18.12.2015

Tf. kommundirektörens förslag:
Antecknas till kännedom.

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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Sammanträdesdatum
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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: 4-7, 9, 11
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 8, 10
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: 8, 10
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.
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den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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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-

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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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
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