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KS § 41

Val av representation vid bolagsstämma i Ålands Vatten 2016-2019
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Val av ombud för byalagsstämma för Storby byalag 2016-2019

KS § 44

Val av representation i enskilda väglag 2016-2019
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Val av representation i förbundsfullmäktige i Ålands Omsorgsförbund 2016-2019
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Val av representation i förbundsfullmäktige för kf De Gamlas Hem 2016-2019
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Val av representation i förbundsfullmäktige för Södra Ålands Högstadiedistrikt 2016-2019

KS § 48

Val av nämndemän i Ålands Tingsrätt 2016-2019

KS § 49

Val av lantmäterigodemän 2016-2019

KS § 50

Val av representation i delegationen för Ålands Jakt- och Fiskemuseum 2016-2019

KS § 51

Val av representation i Eckerö kommuns Agenda 21-grupp

KS § 52

Val av representanter vid forbundsstämma för Ålands Kommunalförbund 2016-2019

KS § 53

Val av representant till Ålands brand- och räddningsförbund 2016-2019

KS § 54

Val av ombud, Medborgarinstitutet

KS § 55

Anhållan från Folkhälsan om nyttjande av gymnastiksal skolan

KS § 56

Eckerö Ungdomsförening

KS § 57

Anmälningsärenden
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Nr.
3

Plats och tid

Kommunkansliet tisdagen 16.2.2016 kl. 18.00-20.30

Beslutande

Mikael Selander
John Hilander
Jan-Anders Öström
Teres Backman
Christina Jansson
Gunilla Holmberg
Britt Berthén
Susann Fagerström
Janne Fagerström

ordförande
viceordförande
ledamot
ledamot, frånvarande
ersättare
ledamot, frånvarande
ersättare
ledamot
ledamot

Föredragande

Åsa Gustafsson

Tf. kommundirektör

Övriga närvarande

Anders Svebilius

Kommunfullmäktiges ordförande
Kommunfullmäktiges viceordförande

Rune Söderlund
Paragrafer

28-57

Underskrifter

Ordförande

Sekreterare

Mikael Selander

Åsa Gustafsson

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö tisdagen 16.2 2016, kl. 22.30

Christina Jansson

John Hilander

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby 17.2.2016 kl. 10.00

Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid

Åsa Gustafsson

Underskrift
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Sammanträdesdatum
16.02.2016
KS § 28

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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16.02.2016
KS § 29

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Tf. kommundirektörns förslag:
Styrelsen väljer protokolljusterare. Beslut om tid och plats tas på
sammanträdet.
BESLUT:
Till protokolljusterare valdes John Hilander och Christina Jansson.
Protokollet justerades 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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16.02.2016
KS § 30

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
John Hilander föreslog att frågan om närvaro- och yttranderätt vid styrelsens möte klargörs och att frågan tas upp som en särskild punkt
vid föreliggande möte. Susann Fagerström stödde förslaget. JanAnders Öström stödde inte förslaget. Därmed fanns inte någon enighet om att att upp frågan som en särskild punkt vid mötet. Styrelsen
beslutade att frågan tas upp som särskild punkt vid nästa möte.
Föredragningslistan fastställdes därefter med föreliggande innehåll.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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16.02.2016
KS § 31

UTHYRNING AV LÄGENHET

I kommunens hyreshus Ekebo finns två lediga lägenheter, adress
Svärmaregränd 2B2 och 2B6, båda med en yta om 56,6 m2.
F.n. finns fyra ansökningar om bostad, ingivna av:
- Seija Andersson
- Patrik Rosenqvist och Jenny Nylund
- Johan Nyberg
- Fanny Nordin och Samuel Jansson
./.
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda två av de sökande att bli hyresgäster till lägenheterna på Svärmaregränd 2B2 och 2B6. Från
1.5.2015 är hyran 359,41 €/månad för lägenheten.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutade erbjuda de två lägenheterna till:
- Patrik Rosenqvist och Jenny Nylund
- Fanny Nordin och Samuel Jansson.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KS § 32

STYRDOKUMENT FÖRVALTNINGSREFORM

KS § 240/29.9.2015
Enligt budget 2015 är ett av verksamhetsmålen för den allmänna
förvaltningen att ompröva kommunens nämndstruktur.
Förslagsvis delas arbetet upp i flera delmoment:
1. Kartläggning av nuvarande organisation och framtagande av
alternativ till förändringar.
2. Behandling i kommunstyrelse och -fullmäktige och slutligt beslut om ny förvaltningsorganisation.
3. Framtagande av styrdokument så som förvaltningsstadga, instruktioner för eventuella nämnder och delgeringsordningar i
enlighet med av fullmäktige beslutad förvaltningsorganisation.
För att ärendet ska avancera snabbast möjligt bör utomstående
anlitas för det första delmomentet: att kartlägga nuvarande organisation och ta fram förslag på alternativ till förändringar. Detta bör
omfatta intervjuer med åtminstone ledande tjänstemän samt ordföranden för nämnder, styrelse och fullmäktige.
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att nuvarande organisation kartläggs
och att alternativ till förändringar tas fram till den 30 november. I
kartläggningen ska ingå åtminstone intervjuer med ledande tjänstemän samt presidier för nämnder, styrelse och fullmäktige.
Vidare beslutar kommunstyrelsen att befullmäktiga tf. kommundirektören att anlita utomstående för uppdraget inom ramen för
budgeterade medel.
BESLUT:
Enligt förslag.
KS § 295/27.10.2015
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att
Tekniska Nämnden och Byggnads- och Miljönämnden slås samman fr.o.m. den 1 mars 2016. Inför sammanslagningen görs det
förberedelsearbete som är nödvändigt inom ramen för den förvaltningsreform som pågår, t.ex. framtagning av en instruktion för
den sammanslagna nämnden.
BESLUT:
Protokolljusterarnas signatur

Ordf.
Sekr.

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes
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Enligt förslag.

KF 91 §/12.11.2015
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar att Tekniska Nämnden och Byggnads- och Miljönämnden slås samman fr.o.m. den 1 mars 2016.
Inför sammanslagningen görs det förberedelsearbete som är nödvändigt inom ramen för den förvaltningsreform som pågår, t.ex.
framtagning av en instruktion för den sammanslagna nämnden.

KS § 363/17.12.2015
./.
Carolina Sandell, som i enlighet med KS § 240 29.9.2015 anlitades
för en kartläggning av kommunens förvaltning och för att ge alternativ
till förändringar, har sänt sin slutrapport daterad 4.12.2015 till kommunen, se bilaga § 363.

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen antecknar sig rapporten till kännedom och remitterar rapporten till kommundirektören för vidare beredning.

BESLUT:
Kommunstyrelsen antecknade sig rapporten till kännedom och översänder den till efter årsskiftet nytillträdda Kommunfullmäktige och
Kommunstyrelsen.
Styrelsen remitterade frågan om en översyn av existerande styrdokument och vid behov utarbetande av nya styrdokument, framförallt
för den nya byggnadstekniska nämnden och socialnämnden samt
förvaltningsstadgan, till kommundirektören för vidare beredning och
återrapportering till styrelsen.

KS § 19/8.2.2016
KS § 363/17.12.2015 beslutade att slutrapport förvaltningsreform
sänds till nya styrelsen, se bilaga, och KF § 14/28.1.2016 sände
samma rapport om förvaltningsreform till styrelsen för beredning.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
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Enligt beslut av kommunfullmäktige (KF 91 §/12.11.2015) slås nuvarande tekniska nämnd och byggnads- och miljönämnd samman till en
gemensam nämnd fr.o.m. den 1 mars 2016. Utkast till instruktion och
delegeringsordning för den nya byggnadstekniska nämnden har tagits
fram av kommundirektören och stämts av med kommunteknikern/byggnadsinspektören, se bilaga. De läggs fram för styrelsen för
en första presentation.
./.
Vidare har i enlighet med styrelsebeslutet KS § 363/17.12.2015 vissa
förändringsförslag gjorts i Eckerö kommuns förvaltningsstadga, se bilaga.
./.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen remitterar utkasten till instruktion och delegeringsordning till
den kommande byggnadstekniska nämnden (BTN) för utlåtande.
Styrelsen bordlägger förändringsförslagen i förvaltningsstadgan till
påföljande styrelsemöte, med målsättningen att frågan kan föreläggas
fullmäktige färdigberedd inom februari månad.
I övrigt bordlägger styrelsen rapporten om förvaltningsreform till påföljande möte.
BESLUT:
Styrelsen återremitterade förvaltningsstadgan och slutrapporten till
kommundirektören.
Styrelsen remitterade utkasten till instruktion och delegeringsordning
till den kommande byggnadstekniska nämnden (BTN) för utlåtande
och återrapport till styrelsen senast den 31 mars.
KF 32 §/16.2.2016
Tf. kommundirektörens förslag
Styrelsen beslutar att namnet på den nya gemensamma nämnden
Byggnadstekniska nämnden förs in i Eckerö kommuns förvaltningsstadga där det behövs och att hänvisningarna till de två tidigare
nämnderna Byggnads- och miljönämnden samt Tekniska nämnden
stryks. Dessa ändringar föreslås av styrelsen inför kommunfullmäktige.
Styrelsen beslutar vidare följande som en uppföljning på styrelsebeslut § 363/17.12.2015 (”Styrelsen remitterade frågan om en översyn
av existerande styrdokument och vid behov utarbetande av nya styrdokument, framförallt för den nya byggnadstekniska nämnden och
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.
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socialnämnden samt förvaltningsstadgan, till kommundirektören för
vidare beredning och återrapportering till styrelsen.”):
-

-

-

Kommundirektören får i uppdrag att utarbeta en uppdatering av
socialnämndens instruktion samt en delegeringsordning för socialförvaltningens tjänstemän. Kommundirektören återrapporterar
till styrelsen om detta.
Närings- och kulturnämnden får i uppdrag att så snart som möjligt
se över sin instruktion och på nödvändigt vis uppdatera sin instruktion och därvid i möjligast mån anpassa den till det upplägg
som instruktionen och delegeringsordningen för ny Byggnadstekniska nämnden har. Närings- och kulturnämnden återrapporterar
till styrelsen.
Skol- och fritidsnämnden får i uppdrag att så snart som möjligt se
över och på nödvändigt vis uppdatera sin instruktion/stadga och
därvid i möjligast mån anpassa den till det upplägg som instruktionen och delegeringsordningen för ny Byggnadstekniska nämnden har. Skol- och fritidsnämnden återrapporterar till styrelsen.
Styrelsen antecknar sig i övrigt slutrapporten om förvaltningsreform till kännedom.
BESLUT:
Styrelsen återremitterar frågan till kommundirektören och ledande
tjänstemän för en översyn av instruktionerna för nämnderna samt
förvaltningsstadgan i den utsträckning behov finns. Kommundirektören återrapporterar till styrelsen, med syftet att förslagen till
styrdokument sedan kan översändas till respektive nämnd.
Styrelsen antecknade sig i övrigt slutrapporten om förvaltningsreform till kännedom.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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KS § 33

LEDAMÖTER I SKOL- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Grundskolelagen för landskapet Åland (2.3.1995/18) fastställer i § 7
att det i varje kommun skall finnas en skolnämnd för förvaltning och
övervakning av verksamheten vid grundskolan. Kommunen är enligt §
3 huvudman för grundskolan.
Enligt Eckerö kommuns förvaltningsstadga tillsätts en skol- och fritidsnämnd i Eckerö kommun, vilken utgör sådan skolnämnd som det
stadgas om i grundskolelagen för landskapet Åland.
Kommunfullmäktige väljer ledamöter och en ordförande och en viceordförande i nämnden.

Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige antalet ledamöter i skoloch fritidsnämnden och vem som ska besätta platserna, både ordinarie och ersättare. Kommunstyrelsen föreslår även en ordförande och
en viceordförande i nämnden.
BESLUT:
Sanna Söderlund föreslog att antalet ledamöter ska vara sju.
Gunilla Holmberg föreslog att antalet ska vara fem. Teres Backman
understödde förslaget. Sanna Söderlunds förslag vann inte understöd
och förföll därmed. Styrelsen beslutade därmed att föreslå inför kommunfullmäktige att antalet ledamöter ska vara fem.
I övrigt bordlade styrelsen frågan.
KF 33 §/16.2.2016
Ordförande Mikael Selander föredrog gruppernas inlämnade förslag:
Christina Jansson, Robert Söderlund, Marcus Eriksson, Linda Kortman och Nina Andersson.
Som ersättare för Christina Jansson, Robert Söderlund och Marcus
Eriksson föreslogs André Sjöström, Maria Sundholm-Mattsson och
Gunilla Stjärnfelt.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
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Som ersättare för Linda Kortman föreslogs Kim Egenfelt. Som ersättare för Nina Andersson föreslogs Åsa Häggblom.
Som ordförande föreslogs Christina Jansson. Som viceordförande föreslogs Nina Andersson.
Styrelsen beslutade föreslå inför kommunfullmäktige att ledamöter
och ersättare samt ordförande och viceordförande tillsätts i enlighet
med förslaget ovan.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende
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KS § 34

LEDAMÖTER I NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

Närings- och kulturnämndens huvudsakliga uppgift är att arbeta med
näringslivs- och kulturfrågor i kommunen. Till nämndens uppgifter hör
att fördela kulturbidrag som utdelas av kommunen.
Kommunfullmäktige väljer ledamöter och en ordförande och en viceordförande i nämnden.

Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige antalet ledamöter i närings- och kulturnämnden och vem som ska besätta platserna, både
ordinarie och ersättare. Kommunstyrelsen föreslår även en ordförande och en viceordförande i nämnden.

BESLUT:
Sanna Söderlund föreslog att antalet ledamöter ska vara sju. JanAnders Öström föreslog att antalet ledamöter ska vara fem. Teres
Backman understödde Jan-Anders Öströms förslag. Sanna Söderlunds förslag vann inte understöd och förföll därmed. Styrelsen
beslutade därmed att föreslå inför fullmäktige att antalet ledamöter
ska vara fem.
Jan-Anders Öström föreslog att ärendet i övrigt skulle bordläggas till
nästa möte, vilket vann understöd. Styrelsen beslutade därmed att
bordlägga frågan i övrigt till nästa möte.
KF 34 §/16.2.2016
Ordförande Mikael Selander föredrog gruppernas inlämnade förslag:
Som ledamöter föreslogs Joel Widengren, Johan Hellström, André
Sjöström, Monika Fogelström och Åsa Häggblom.
Som ersättare för Åsa Häggblom föreslogs Yasmine Häggblom. Som
ersättare för Johan Hellström föreslogs Susanne Aunér.
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Som ersättare för Joel Widengren, André Sjöström, Monika Fogelström föreslogs Johan Hilander, Berit Rosenqvist-Metsik och Mikael
Selander.
Som ordförande föreslogs Joel Widengren. Som viceordförande föreslogs Johan Hellström.

Styrelsen beslutade föreslå inför kommunfullmäktige att ledamöter
och ersättare samt ordförande och viceordförande tillsätts i enlighet
med förslaget ovan.
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KS § 35

TILLSÄTTANDE AV BYGGNADSKOMMITTÉ DAGHEM

KS § 26/8.2.2016
Kommunstyrelsen kan enligt 7 § 9 kap. i Eckerö kommuns förvaltningsstadga tillsätta kommittéer för ett särskilt uppdrag. Kommittén
verkar till dess uppdrag är slutfört om inte styrelsen beslutar upplösa
kommittén innan dess. Kommittéernas ekonomiska handlingsutrymme regleras av beviljade anslag inom budgetramar.
Enligt beslut av kommunfullmäktige 10.12.2015 § 109 ”Budget 2016
och ekonomiplan 2017-2018” har 200 000 euro avsatts år 2016 och
ytterligare 200 000 euro år 2017 för tillbyggnad av daghemmet.
En kommitté bör tillsättas för tillbyggnad av daghemmet.
Kommitténs uppgift är att:
- Verkställa projektering och kostnadsberäkning
- Föreslå tidsplan för arbetena
- Upphandling
- Delta i arbetsplatsmöten
- Dokumentering
- Rapportera till kommunstyrelsen
- Byggnadskommittén medverkar och stöder arbetet till tillbyggnaderna är klara

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen tillsätter en kommitté för tillbyggnaden av daghemmet.

BESLUT:
Styrelsen beslutade att kommittén består av fem personer. I övrigt
bordlade styrelsen ärendet till nästa möte.
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KS § 35/16.2.2016
Styrelsen beslutade att tillsätta följande i byggnadskommittén för
tillbyggnaden av daghemmet:
Brage Eklund, Susanna Eklund, Anders Svebilius, Susann Fagerström och John Hilander.
Styrelsen utsåg Brage Eklund till ordförande för byggnadskommittén.

-

Kommitténs uppgift är att:
Verkställa projektering och kostnadsberäkning
Föreslå tidsplan för arbetena
Upphandling
Delta i arbetsplatsmöten
Dokumentering
Rapportera till kommunstyrelsen
Byggnadskommittén medverkar och stöder arbetet till tillbyggnaderna är klara

Kommunteknikern deltar i kommittén å tjänstens vägnar.
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KS § 36

KOMMUNSTYRELSENS REPRESENTANTER I NÄMNDER 2016-2017

Enligt 5 § kap. 5 och 10 § 7 kap. i Eckerö kommuns förvaltningsstadga kan kommunstyrelsen utse representanter i andra förtroendevalda organ. Representanterna har närvaro- och yttranderätt i organens sammanträden. Till representanter i dessa organ kan både ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen utses.
Tf. kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen utser representanter.
BESLUT:
Styrelsen utsåg Gunilla Holmberg till styrelsens representant i skoloch fritidsnämnden 2016-2017.
Styrelsen utsåg Susann Fagerström till styrelsens representant i närings- och kulturnämnden 2016-2017.
Christina Jansson föreslog Jan-Anders Öström som styrelsens representant i socialnämnden. Britt Berthén stödde förslaget. John Hilander förslog Susann Fagerström. Janne Fagerström stödde förslaget.
Omröstning genomfördes. Jan-Anders Öström som representant utgjorde röstningsproposition ja och Susann Fagerström som representant utgjorde röstningsproposition nej. Fyra ledamöter stödde japropositionen och tre nej-propositionen, se bilagt röstningsprotokoll. Styrelsen utsåg därmed Jan-Anders Öström till styrelsens representant i socialnämnden 2016-2017.
Styrelsen utsåg John Hilander till styrelsens representant i byggnadstekniska nämnden 2016-2017.
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KS § 37

VAL AV LEDAMÖTER I MELLANKOMMUNALA OMBUDSSTÄMMOR 2016-2017

I §§ 80-83 Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland stadgas om
sammankallande av mellankommunal ombudsstämma. Varje deltagande kommun representeras vid ombudsstämman av högst tre ombud, vilka utses av fullmäktige.
Mellankommunala ombudsstämmor utgör en samverkansinstans för
bl.a. gemensamma nomineringar inom kommunsektorn till kommunal
representation i Polisdelegationen och Elförsörjningsdelegationen.

Tf. kommundirektörens förslag
Styrelsen föreslår inför fullmäktige ett ombud och en personlig ersättare till de mellankommunala ombudsstämmor som hålls under perioden 2016-2017.

BESLUT:
Styrelsen beslutade föreslå inför fullmäktige Mikael Selander som
ombud och John Hilander som ersättare vid mellankommunala ombudsstämmor 2016-2017.
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Sammanträdesdatum
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KS § 38

VAL AV OMBUD OCH ERSÄTTARE TILL BOLAGSSTÄMMA I ÅLANDS INDUSTRIHUS
2016-2019

Kommunfullmäktige utser ett ombud och en ersättare för bolagsstämma i Ålands Industrihus för perioden 2016-2019.

BESLUT:
Punkten föranleder ingen åtgärd.
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Sammanträdesdatum
16.02.2016
KS § 39

VAL AV OMBUD TILL BOLAGSSTÄMMA FÖR ECKERÖHALLEN 2016-2019

Eckerö kommun förvaltar ett aktiekapital i Eckerö Hallen Ab samt har
förbundit sig för en driftgaranti för bolagets verksamhet under tio år.
Kommunfullmäktige utser ett ombud för bolagsstämma för perioden
2016-2019. Kommunen som sådan har ingen representation i bolagsstyrelsen. Ombudet kan emellertid erhålla förhandsinstruktioner
som omfattar nominering till styrelseuppdrag i driftbolaget.

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige ett ombud och en ersättare för perioden 2016-2019.

BESLUT:
Christina Jansson föreslog Rune Söderlund som ombud och Anders
Svebilius som ersättare. Britt Berthén stödde förslaget. Susann Fagerström föreslog Anders Svebilius som ombud och Rune Söderlund
som ersättare. Janne Fagerström stödde förslaget.
Omröstning företogs. Rune Söderlund som ombud och Anders Svebilius som ersättare utgjorde ja-propositionen. Anders Svebilius som
ombud och Rune Söderlund som ersättare utgjorde nejpropositionen. Fyra ledamöter stödde ja-propositionen och tre nejpropositionen, se bilagt röstningsprotokoll.
Kommunstyrelsen beslutade därmed föreslå inför fullmäktige att Rune
Söderlund väljs som ombud och Anders Svebilius som ersättare för
bolagsstämma för Eckeröhallen för perioden 2016-2019.
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Sammanträdesdatum
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KS § 40

VAL AV OMBUD FÖR BOLAGSSTÄMMA I ÅLANDS PROBLEMAVFALL 2016-2019

Kommunfullmäktige utser ett ombud och en ersättare för bolagsstämma i Ålands Problemavfall Ab för perioden 2016-2019.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige ett ombud och ersättare för perioden 2016-2019.
BESLUT:
Jan-Anders Öström föreslog Johan Hilander som ombud och Niklas
Häggblom som ersättare. Styrelsen beslutade föreslå inför fullmäktige
Johan Hilander som ombud och Niklas Häggblom som ersättare för
perioden 2016-2019.

.
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Sammanträdesdatum
16.02.2016
KS § 41

VAL AV REPRESENTANTER VID BOLAGSSTÄMMA I ÅLANDS VATTEN 2016-2019

Kommunfullmäktige utser ett ombud och en ersättare till bolagsstämma i Ålands Vatten Ab för perioden 2016-2019.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige ett ombud och en ersättare för perioden 2016-2019.
BESLUT:
Styrelsen beslutade föreslå inför fullmäktige Brage Eklund som ombud och Janne Fagerström som ersättare för perioden 2016-2019.
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Sammanträdesdatum
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KS § 42

VAL AV REPRESENTANTER VID ANDELSSTÄMMA I ÅLANDS VINDENERGI ANDELSLAG
2016-2019

Kommunfullmäktige utser ett ombud och en ersättare till andelsstämma för Ålands Vindenergi Andelslag för perioden 2016-2019.

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige ett ombud och en ersättare för perioden 2016-2019.

BESLUT:
Styrelsen beslutade föreslå inför fullmäktige att Niklas Häggblom utses som ombud och Kalle Björnhuvud som ersättare till andelsstämma för Ålands Vindenergi Andelslag för perioden 2016-2019.
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Sammanträdesdatum
16.02.2016
KS § 43

VAL AV OMBUD FÖR BYALAGSSTÄMMA FÖR STORBY BYALAG 2016-2019

Kommunfullmäktige utser en ledamot och en ersättare till byalagsstämma för Storby byalag för perioden 2016-2019.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige ett ombud och en ersättare för perioden 2016-2019.
BESLUT:
Styrelsen beslutade föreslå inför fullmäktige att Janne Fagerström utses som ombud och Mikael Selander som ersättare till byalagsstämma för Storby byalag för perioden 2016-2019.
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Sammanträdesdatum
16.02.2016
KS § 44

VAL AV REPRESENTATION I ENSKILDA VÄGLAG 2016-2019

Kommunfullmäktige utser ett ombud och en ersättare i de väglag för
enskilda vägar där kommunen är delägare för perioden 2016-2019.

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige ett ombud och en ersättare för perioden 2016-2019.
BESLUT:
Styrelsen beslutade föreslå inför fullmäktige att Johan Hilander utses
som ombud och Niklas Häggblom som ersättare i de väglag för enskilda vägar där kommunen är delägare för perioden 2016-2019.
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Sammanträdesdatum
16.02.2016
KS § 45

VAL AV REPRESENTATION I FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE I ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND
2016-2019

Eckerö kommun ingår som medlemskommun i kommunalförbundet
Ålands Omsorgsförbund. Till förbundsfullmäktige för kommunalförbundet för perioden 2016-2019 utses en ledamot och en ersättare av
Eckerö kommunfullmäktige.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen förslår inför fullmäktige en ledamot och en ersättare för perioden 2016-2019.
BESLUT:
Styrelsen beslutade föreslå inför fullmäktige att Magnus Jansson utses som ombud och Åsa Häggblom som ersättare i förbundsfullmäktige för kommunalförbundet Ålands Omsorgsförbund för perioden
2016-2019.
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Sammanträdesdatum
16.02.2016
KS § 46

VAL AV REPRESENTATION I FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE FÖR KF DE GAMLAS HEM
2016-209

Eckerö kommun ingår i som medlemskommun i kommunalförbundet
De Gamlas Hem (för Oasen boende och vårdcenter). Till förbundsfullmäktige för kommunalförbundet utses för perioden 2016-2019 en
ledamot och en ersättare av Eckerö kommunfullmäktige.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen förslår inför fullmäktige en ledamot och en ersättare för perioden 2016-2019.
BESLUT:
John Hilander föreslog Susann Fagerström som ledamot och JanAnders Öström som ersättare. Janne Fagerström stödde förslaget.
Christina Jansson föreslog Jan-Anders Öström som ledamot. Britt
Bérthen stödde förslaget.
Jan-Anders Öström som ledamot och Susann Fagerström som ersättare utgjorde omröstningsproposition ja. Susann Fagerström som ledamot och Jan-Anders Öström som ersättare utgjorde röstningsproposition nej. Fyra ledamöter röstade ja och tre nej, se bilagt röstningsprotokoll.
Därmed beslutade styrelsen föreslå inför fullmäktige att Jan-Anders
Öström utses till ledamot och Susann Fagerström till ersättare i förbundsfullmäktige i kommunalförbundet De Gamlas Hem för perioden
2016-2019.
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Sammanträdesdatum
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KS § 47

VAL AV REPRESENTATION I FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE FÖR SÖDRA ÅLANDS
HÖGSTADIEDISTRIKT 2016-2019

Eckerö kommun ingår som medlemskommun i kommunalförbundet
Södra Ålands Högstadiedistrikt. Två ledamöter och två ersättare utses till förbundsfullmäktige i kommunalförbundet för perioden 20162019 utses av kommunfullmäktige.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen förslår inför kommunfullmäktige två ledamöter och två ersättare för perioden 2016-2019.
BESLUT:
Styrelsen beslutade föreslå inför fullmäktige att Mikael Stjärnfelt och
Nina Andersson utses till ledamöter till förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Södra Ålands Högstadiedistrikt för perioden 20162019.
Styrelsen beslutade vidare föreslå inför fullmäktige att Tage Mattsson
utses till Mikael Stjärnfelts ersättare och att Åsa Häggblom utses till
Nina Anderssons ersättare för samma period.
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Sammanträdesdatum
16.02.2016
KS § 48

VAL AV NÄMNDEMÄN I ÅLANDS TINGSRÄTT 2016-2019

Nämndemän vid Ålands tingsrätt tillsätts i enlighet med bestämmelserna i
Tingsrättslag och Tingsrättsförordning. Eckerö kommun har haft två
nämndemän tillsatta vid Ålands Tingsrätt. Valbarhetskriterierna framgår
av 6§ Tingsrättslagen. Nämndeman skall vara finsk medborgare och bosatt i en kommun som hör till tingsrättens domkrets. Nämndemannen får
inte vara försatt i konkurs och hans eller hennes handlingsbehörighet får
inte ha begränsats samt han eller hon skall anses lämplig att verka som
nämndeman. Den som inte har fyllt 25 år eller som har fyllt 63 år får inte
väljas till nämndeman. Därutöver får inte en person verka som nämndeman om denne innehar tjänst vid allmän domstol, straffanstalt, utför utsökningsuppgifter, förundersökning av brott, tull- eller polisbevakning, eller är allmän åklagare, advokat eller yrkesmässigt bedriver advokatverksamhet.

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför kommunfullmäktige två nämndemän vid
Ålands Tingsrätt för perioden 2016-2019.

BESLUT:
Styrelsen beslutar föreslå inför fullmäktige att Henrietta Hellström
och Anders Svebilius utses till nämndemän för perioden 2016-2019.
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Sammanträdesdatum
16.02.2016
KS § 49

VAL AV LANTMÄTERIGODEMÄN 2016-2019

I enlighet med 6§ Fastighetsbildningslagen skall kommunfullmäktige
välja minst sex personer till lantmäterigodemän för kommunen för en
tid som motsvarar kommunfullmäktiges mandatperiod. Den som väljs
skall vara förtrogen med fastighetsfrågor och känna de lokala förhållandena. Valbarhetskraven motsvarar de som gäller för nämndemän
vid tingsrätt. Lantmäterigodemännen väljs för perioden 2016-2019.

Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige sex lantmäterigodemän
för Eckerö kommun för perioden 2016-2019.

BESLUT:
Styrelsen beslutade föreslå inför fullmäktige att Britt Berthén, Kalle
Björnhuvud, Niklas Häggblom, Niklas Berlin, Gunder Eriksson och
Gunilla Holmberg utses till lantmäterigodemän för Eckerö kommun för
perioden 2016-2019.
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KS § 50

VAL AV REPRESENTANTER I DELEGATIONEN FÖR ÅLANDS JAKT- OCH FISKEMUSEUM
2016-2019

Kommunfullmäktige utser representanter till delegationen för perioden för perioden 2016-2019. Dessa nominerar i samråd med kommunstyrelsen förslag till styrelsen för Ålands Jakt- och Fiskemuséum.

Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige två representanter till delegationen för Ålands Jakt- och fiskemuseum för perioden 20162019. Dessa nominerar i samråd med kommunstyrelsen kandidater
till styrelsen för Ålands Jakt- och fiskemuseum.

BESLUT:
Styrelsen beslutade föreslå inför fullmäktige att Johan Hilander och
Gunder Eriksson utses till representanter till delegationen för Ålands
Jakt- och fiskemuseum för perioden 2016-2019.
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KS § 51

VAL AV REPRESENTATION I ECKERÖ KOMMUNS AGENDA 21-GRUPP

Kommunfullmäktige utser medlemmar i kommunens Agenda 21grupp. Gruppen verkar för en långsiktigt hållbar utveckling utifrån
ett kommunalt perspektiv.

Tf. kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige tre medlemmar i Eckerö kommuns Agenda 21-grupp för perioden 2016-2019.

BESLUT:
Punkten föranleder ingen åtgärd.
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KS § 52

VAL AV REPRESENTANTER VID FORBUNDSSTÄMMA FÖR ÅLANDS
KOMMUNALFÖRBUND

Kommunfullmäktige utser två representanter med personliga ersättare till Ålands Kommunförbunds förbundsstämmor för perioden
2016-2019.

Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige två representanter och
två personliga ersättare som ombud för Eckerö kommun vid Ålands
Kommunförbunds förbundsstämmor 2016-2019
BESLUT:
Styrelsen beslutade föreslå inför fullmäktige att Anders Svebilius utses till representant med Rune Söderlund som ersättare och Mikael
Selander till representant med John Hilander som ersättare för perioden 2016-2019.
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16.02.2016
KS § 53

VAL AV REPRESENTANTER TILL ÅLANDS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND 20162019

Kommunfullmäktige utser en representant och en ersättare för Ålands
Brand- och räddningsförbunds årsmöten 2016-2019.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige en representant och en ersättare
för Ålands Brand och Räddningsförbunds årsmöten 2016-2019.
BESLUT:
Janne Fagerström föreslog Robin Hjärpe som representant och Kalle
Björnhuvud ersättare. Susann Fagerström stödde förslaget.
Christina Jansson föreslog Kalle Björnhuvud som representant och
Robin Hjärpe som ersättare. Jan-Anders Öström understödde
Christina Janssons förslag.
Robin Hjärpe som representant och Kalle Björnhuvud ersättare utgjorde röstningsproposition ja. Kalle Björnhuvud som representant
och Robin Hjärpe som ersättare utgjorde röstningsproposition nej.
Fyra stödde röstningsproposition nej och tre stödde röstningsproposition ja, se bilagt röstningsprotokoll.
Därmed beslutade styrelsen att föreslå inför fullmäktige att Kalle
Björnhuvud utses till representant och Robin Hjärpe till ersättare för
Ålands Brand och Räddningsförbunds årsmöten 2016-2019

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
34

Sammanträdesdatum
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KS § 54

VAL AV OMBUD, MEDBORGARINSTITUTET

Maria Christensen har varit Medborgarinstitutets ombud under perioden 2012-2015.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att Maria Christensen väljs till
Eckerö kommuns ombud för Medborgarinstitutet.
BESLUT:
Styrelsen beslutade bordlägga frågan.
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KS § 55

ANHÅLLAN FRÅN FOLKHÄLSAN OM NYTTJANDE AV GYMNASTIKSAL SKOLAN

Folkhälsan i Eckerö har anhållit om att avgiftsfritt få nyttja gymnastiksalen i Eckerö skola under 2016.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att Folkhälsan enligt anhållan hyresfritt får nyttja gymnastiksalen i Eckerö skola under 2016. Folkhälsan är informerad om den undersökning av gymnastiksalen som pågår och att nyttjandemöjligheterna kan komma att bli begränsade eller
ev. uteslutna under en kortare eller längre tid, beroende på vad pågående undersökning mynnar ut i.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 56

ECKERÖ UNGDOMSFÖRENING

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar att kommunen betalar följande fakturor för Eckerö
Ungdomsförening rf räkning. Summan avräknas från det innehållna
bidraget 2015 (totalt 3 000 euro):

1) Elgiganten Åland/Kalmers Trading Ab

574 euro

2) Simons Bygg & Trä

836,82 euro

SUMMA

1 410,82 euro

BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 57

ANMÄLNINGSÄRENDEN

-

Jordförvärv: KS § 359/17.12.2015 förordade styrelsen att jordförvärv beviljas Saija Saarela (Wikbloms Rnr 43-406-3-29). Andreas Andersson sökte tillsammans med Saija Saarela. LR beviljade Saija Saarela tillstånd och avslog Andreas Anderssons ansökan.

BESLUT:
Styrelsen antecknade detta till kännedom.
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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: 28-30,33 34, 37-55, 57
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 31, 32, 35, 36, 56
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: 31, 32, 35, 36, 56
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
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