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Sammanträdesdatum
15.11.2016
KS § 357

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.
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Sammanträdesdatum
15.11.2016
KS § 358

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Punkten ”Tillbyggnad daghem” lades till föredragningslistan efter förslag av Jan-Anders Öström.
Därmed godkändes föredragningslistan.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
15.11.2016
KS § 359

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Kommundirektörens förslag:
Föregående mötesprotokoll konstateras justerat och utlagt i den tid
som anges i protokollet.
Till protokolljusterare väljs Janne Fagerström och Gunilla Holmberg.
Protokolljusteringen görs i enlighet med KS § 101/22.3.2016 med
elektroniska medel och ska vara genomförd senast vid en viss tidpunkt, som beslutas vid sammanträdet.

BESLUT:
Föregående mötesprotokoll konstaterades justerat och utlagt i den tid
som anges i protokollet.
Till protokolljusterare valdes Jan-Anders Öström och Susann Fagerström.
Protokolljusteringen görs i enlighet med KS § 101/22.3.2016 med
elektroniska medel och ska vara genomförd senast kl. 20.00
16.11.2016.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
15.11.2016
KS § 360

MOTION 10.12.2015 OM GRÖN EL

Byggnadstekniska nämnden 24.05.2016 § 49
Byggnadstekniska nämnden 19.04.2016 § 27

Vid kommunfullmäktige 10.12.2015 ingavs en motion om grön el, se
bilaga. Fullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att bereda motionen, § 99/10.12.2015.
Motionsingivaren hemställer att kommunfullmäktige ger i uppdrag till
kommunstyrelsen att ingå avtal om grön el med kommunens elleverantör, Ålands Elandelslag.
Enligt uppgift förbrukade Eckerö kommun år 2014 ca 878 000 kWh el.
Merkostnad för kommunen baserat på 2014 års förbrukning är ca 570
euro inkl. moms eller 440 euro exkl. moms.

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen sänder frågan till Byggnadstekniska nämnden för utlåtande.

BESLUT:
Enligt förslag.
Byggnadstekniska nämnden 19.04.2016 § 27
Upptogs till behandling motion om grön el på kommunstyrelsens begäran.
Enligt uppgift förbrukade Eckerö kommun år 2014 ca 878 000 kWh el.
Merkostnad för kommunen baserat på 2014 års förbrukning är ca 570
euro inkl. moms eller 440 euro exkl. moms.
Den marginella ökningen av årskostnaden för kommunens elförbrukning bör vägas mot minskningen av den negativa påverkan Eckerö
kommun har på miljön.
Motion om ”Grön el” enligt bilaga BTN § 27-2016
Byggnadstekniska nämnden 19.04.2016 § 27
FÖRSLAG:
Protokolljusterarnas signatur

Ordf.
Sekr.

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
15.11.2016

Kommunteknikern föreslår att Byggnadstekniska nämnden förordar
att kommunstyrelsen ingår avtal med kommunens elleverantör om att
enbart köpa produkten ”grön el”.
Byggnadstekniska nämnden 19.04.2016 § 27
BESLUT:
Enligt förslag.
___________
KS § 132/26.4.2016
Enligt mycket preliminära beräkningar av Allwinds skulle motsvarande elförbrukningen 2014 kosta följande om kommunen sluter
avtal med Allwinds:

Förbrukning
pris/mån
jan.15
feb.15
mar.15
apr.15
maj.15
jun.15
jul.15
aug.15
sep.15
okt.15
nov.15
dec.15

KWh

€/MWh

Total

150,000
90,000
80,000
60,000
40,000
30,000
30,000
40,000
60,000
60,000
90,000
150,000

32,50
31,80
28,01
27,60
24,90
18,10
10,90
19,60
23,70
26,30
28,00
22,40

4875,00
2862,00
2240,80
1656,00
996,00
543,00
327,00
784,00
1422,00
1578,00
2520,00
3360,00

880,000

23163,80 e

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen diskuterar frågan.
När motionen är färdigberedd ska beredningen av den sändas till
fullmäktige.
BESLUT:
Styrelsen återremitterade ärendet till Byggnadstekniska nämnden
för vidare utredning angående bl.a. konkurrensutsättning.
Byggnadstekniska nämnden 24.05.2016 § 49
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
påseende
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Utdragets riktighet
bestyrkes
Eckerö den
__/__20__
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Upptas till behandling återremitterat ärende från Kommunstyrelsen till Byggnadstekniska nämnden gällande Motion om grön el.
Byggnadstekniska nämnden 24.05.2016 § 49
FÖRSLAG:
Byggnadstekniska nämnden besluter konkurrensutsätta kommunens elavtal.
Byggnadstekniska nämnden 24.05.2016 § 49
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden besluter att kommunens alla elanslutningar ses över samt att elavtalen konkurrensutsätts.
__________
KS § 360/15.11.2016
År 2015 var kommunens elförbrukning totalt 568 773 kWh till en
kostnad om ca 58 000 euro hos Ålands Elandelslag. Av den
summan utgjordes ca 23 830 euro kostnaden för elenergi (priser
under 2015: 4,19 cent/kWh jan-okt, 3,99 cent nov-dec). (Övriga
delar av totalkostnaden är elöverföring och elskatter.)
För en uppskattad förbrukning på 880 000 kWh år 2014 blir kostnaden i elenergi ca 40 800 euro (beräknad på 0,0464 cent/kWh).
Enligt tel.samtal med Allwinds 14 och 15.11.2016 erbjuder de i
första hand ett rörligt pris (även om vissa andra alternativ kan finnas) och kan därför i princip inte ge någon offert. Det senaste
året, eller par åren, har det rörliga elpriset legat uppskattningsvis
30% lägre än Ålands Elandelslags fasta pris.

Kommundirektörens förslag:
Gällande motionen ”Grön el” föreslår styrelsen inför fullmäktige att
kommunen inte går över till Allwinds rörliga elpris, med hänsyn till
att förutsägbarhet rörande kostnader är att föredra, och att kommunen inte heller i nuläget, med hänsyn till kommunens ekonomiska situation, övergår till Ålands Elandelslags ”gröna el”.
Styrelsen noterar att, såsom Byggnadstekniska nämnden beslutat
24.5.2016 i § 49, kommunens elanslutningar ska ses över.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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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
15.11.2016

Dnr: KANSLI 304/2016
KS § 361

MOTION 10.12.2015 OM IT I SKOLAN/LÄSPLATTOR

Vid kommunfullmäktige 10.12.2015 ingavs ”Motion om IT i skolan”, se
bilaga.
./.

Kommundirektörens förslag:
Motionen remitteras till Skol- och Fritidsnämnden för utlåtande.
BESLUT:
Motionen remitteras till Skol- och Fritidsnämnden för utlåtande senast
31.1.2017.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
15.11.2016

Dnr: KANSLI 67/2016
KS § 362

DIREKTIV INFÖR SÅHD:S FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 22.11.2016: BUDGETFÖRSLAG
2017

Kommunens representanter vid SÅHD:s (Södra Ålands Högstadiedistrikt) förbundsfullmäktige är Mikael Stjärnfelt, med Tage Mattsson
som ersättare, och Nina Andersson, med Åsa Häggblom som ersättare. Inkommande förbundsfullmäktige äger rum 22.11.2016.
Budgetförslag 2017 i bilaga.
./.
Kommundirektörens förslag:
Generellt gäller återhållsamhet rörande SÅHD:s (Södra Ålands Högstadiedistrikt) budget kommande år, med hänsyn till kommunens begränsade ekonomiska förutsättningar.
BESLUT:
Generellt gäller återhållsamhet rörande SÅHD:s (Södra Ålands Högstadiedistrikt) budget kommande år, med hänsyn till kommunens begränsade ekonomiska förutsättningar.
Budgeterade kostnadsökningar för hyror och luncher är f.n. oskäliga.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
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Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
15.11.2016

Dnr: KANSLI 308/2016
KS § 363

INFÖR FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE KF OASEN 25.11.2016: BUDGETFÖRSLAG 2017

Kommunens representanter vid kf Oasen boende- och vårdcenter
förbundsfullmäktige är Susann Fagerström med Jan-Anders Öström
som ersättare. Inkommande förbundsfullmäktige äger rum
25.11.2016. Förslag till budget 2017 behandlas vid förbundsfullmäktige, se bilaga.
./.
Kommunstyrelsen avgav 11.10.2016/§ 309 följande utlåtande om
budgetförslag 2017 av Kf De Gamlas Hem (för Oasen boende- och
vårdcenter):
”Kommunstyrelsen beslutar att avge följande utlåtande till kf De
Gamlas Hem vad gäller budgetförslaget 2017, vilket även utgör direktiv till kommunens representanter i förbundet:
Kf De Gamlas Hem bör redogöra för och motivera väsentliga verksamhetsförändringar så att totala merkostnader eller inbesparingar
tydligt framgår. Det är positivt att verksamhetskostnaderna för kf De
Gamlas Hem minskar med 0,2 % trots budgeterade personalutökningar och vissa andra utökningar av verksamheten, men en tydlig
motivering av verksamhetsförändringarna innehållande totala merkostnader eller kostnadsreduceringar saknas.
Generellt bör kf De Gamlas Hem kritiskt granska nödvändigheten i att
inrätta nya tjänster, inte minst med hänsyn till de ekonomiska förutsättningar som råder i kommunerna. En noggrann motivering till nya
tillsvidarebefattningar måste redovisas. Behovet av personalutökningen bestående av en avdelningssköterska bör motiveras.
Bl.a. med tanke på att beläggningen totalt beräknas vara densamma
som 2016 bör kostnadsökningen för köket om 38 730 euro granskas
och motiveras. F.n. finns ingen tydlig motivering. En genomgång av
kökssituationen och bemanningen med en kökschef och fem kockar
bör göras.
En utredning över kostnaderna för en vikariepool bör redovisas för att
påvisa att det är ekonomisk fördelaktigt att inrätta en sådan.
Personaltätheten på demensboende bör fortsatt vara enligt landskapsregeringens rekommendation. Differentieringen mellan klienter
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
15.11.2016

bör inte genomföras innan vårdtyngdsinstrumentet tagits i bruk och
klientens vårdtyngdhet kan fastslås.
Eckerö kommun ställer sig positiva till att Oasen har som målsättning
att under 2017 göra utredningar som handlar om var exempelvis Huntington vård och boende skulle kunna ordnas på Åland. I utredningarna är det viktigt att ta fram kostnadskalkyler och bedöma vilken personalkompetens och läkarnärvaro (från Ålands Hälso- och Sjukvård/ÅHS) som behövs.
Det är viktigt att Oasen initierar klargörande diskussioner angående
arbetsfördelningen inom sjukvården på Åland, dvs vilka sjukvårdsuppgifter ska kommunala institutioner (såsom Oasen) sköta och vilka
som ÅHS skall sköta.”

Kommundirektörens förslag:
Generellt gäller återhållsamhet rörande Kf De Gamlas Hem (för Oasen boende- och vårdcenter) budget kommande år, med hänsyn till
kommunens begränsade ekonomiska förutsättningar.
Kf De Gamlas Hem (för Oasen boende- och vårdcenter) har i viss
mån infogat ändringar i budgetförslaget för 2017 baserat på de utlåtanden som inkom till kommunförbundet tidigare (se bl.a. den redogörelse som finns i bilaga till budget 2017).
Även om vissa ändringar gjorts, gäller det utlåtande som kommunstyrelsen avgav 11.10.2016/§ 309 rörande budgetförslag 2017 av Kf De
Gamlas Hem (för Oasen boende- och vårdcenter) alltjämt i sina huvuddrag som direktiv inför förbundsfullmäktige.

BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes
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Dnr: KANSLI 259/2016
KS § 364

INFÖR ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND KF FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 28.11.2016:
BUDGETFÖRSLAG 2017

Kommunens representanter vid Ålands Omsorgsförbund kf:s förbundsfullmäktige är Magnus Jansson med Åsa Häggblom som ersättare. Inkommande förbundsfullmäktige äger rum 28.11.2016.
Förslag till budget 2017 behandlas vid förbundsfullmäktige, se bilaga.
./.
Kommundirektörens förslag:
Generellt gäller återhållsamhet rörande Ålands Omsorgsförbund kf:s
budget kommande år, med hänsyn till kommunens begränsade ekonomiska förutsättningar.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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KS § 365

ERFARENHETSTILLÄGG BYRÅSEKRETERARE

Byråsekreterare Berit Metsik har inkommit med anhållan om arbetserfarenhetstillägg. Berit Metsik framhåller att det som hon tidigare arbetat med inom administration samt egen företagande har
gett sådan erfarenhet som kommer till väsentlig nytta inom de områden hon nu arbetar.
Berit Metsik anställde som ordinarie byråsekreterare av kommunstyrelsen i KS § 49/10.5.2016 med början 1 juli 2016. Hon innehade då ett vikariat på tjänsten fr.o.m. 1.1.2016-30.6.2016. Omfattningen av tjänsten är 100 % och lön utgår baserat på AKTA
01TOI010. Nuvarande totallön är 2 500 euro/månad. CV biläggs.
./.
I kollektivavtalet AKTA (allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet), som gäller på det kommunala området,
stadgas följande arbetserfarenhetstillägg:
”§ 12 Arbetserfarenhetstillägg
mom.1
Arbetserfarenhetstillägget, som baserar sig på arbetserfarenhet, är 3 % av den uppgiftsrelaterade lönen om tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren i minst 5 år, och 8 % av den uppgiftsrelaterade lönen om tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren i minst 10
år;
1
har varit anställd i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande hos
kommunen eller kommunalförbundet
2
har varit anställd i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande hos
någon annan arbetsgivare i uppgifter som är av väsentlig
nytta i de nuvarande uppgifterna eller
3
har arbetat inom företagsverksamhet i en uppgift som inte
ingått i ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande, men som är
av väsentlig nytta i de nuvarande uppgifterna, maximalt 5 år
sammanlagt.
Från anställningstiden avdras strejktid och annan tid av otillåten
frånvaro.
Tillämpningsanvisning
Arbete inom samma bransch anses vara av väsentlig nytta
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
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(punkt 2). Enbart ägarförhållande eller delägarskap anses
inte vara av väsentlig nytta (punkt 3). Vad som är väsentlig
nytta är en bedömningsfråga för den behöriga myndigheten
och avgörs från fall till fall. Vid liknande fall följs en enhetlig
praxis.”

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen bedömer att byråsekreterare Berit Metsik tidigare bl.a. har arbetat inom verksamheter i uppgifter som inte
ingått i ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande, men som är av
väsentlig nytta i de nuvarande uppgifterna. Maximalt fem års arbetserfarenhetstillägg kan beviljas för sådan verksamhet.
Erfarenhetstillägg fastställs till 18 år och 4 månader, i enlighet
med bilagd utredning. Erfarenhetstillägg beviljas fr.o.m. 1 januari
2016, då Berit Metsik inledde vikariatet som omfattade 1.130.6.2016. Berit Metsik inledde 1 juli 2016 sin ordinarie tjänst hos
kommunen.

BESLUT:
Styrelsen återremitterade frågan.
KS § 365/15.11.2016
Se bilagd sammanställning.
./.
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar att Berit Metsik kan tillgodoräkna sig arbetserfarenhet motsvarande 13 år och 5 dagar.
Det innebär i enlighet med AKTA att Berit Metsik beviljas ett arbetserfarenhetstillägg på lönen om 8 % fr.o.m. 1.1. 2016 (se beredning ovan). Enligt AKTA erhålls också vid 10 års erfarenhetstillägg två ytterligare semesterdagar, vilket således Berit Metsik
erhåller.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 310/2016
KS § 366

ANSÖKAN OM HYRESBIDRAG FÖR JUNIOR- OCH UNGDOMSISHOCKEY

IFK Mariehamn ishockey har inkommit med en ansökan om ett hyresbidrag på 898 euro för säsongen 2015-16, se bilagor.
./.
Enligt de inkomna handlingarna är tre spelare från Eckerö, vilket innebär att 1,54% eller 898 euro skulle falla på Eckerö kommun att ersätta.

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen inhämtar Skol- och Fritidsnämndens åsikt.

BESLUT:
Enligt förslag.
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§ 367

BEVILJANDE AV UPPSÄGNING KANSLIST

Kanslist/byråsekreterare Josefin Jansson har sagt upp sig genom
skriftligt meddelande 14.11.2016. Uppsägningstiden är enligt AKTA
två veckor. Därmed är sista arbetsdag 25.11.2016.
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen beviljar uppsägningen.
Styrelsen ger i uppdrag till kommundirektören att, i samråd med
kommunstyrelsens ordförande, genomföra ett rekryteringsförfarande
för en inledningsvis tidsbegränsad anställning om maximalt sex månader av en kanslist/byråsekreterare, vilket följs upp och utvärderas
under de inledande månaderna 2016.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 368

BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2018-2019

Första utkast till budget 2017 och ekonomiplan 2016-2017 läggs
fram för styrelsen.
Budgetunderlag biläggs för styrelsens behandling enligt följande:
./.

Budgetboken 2017 arbetsversion

Kommundirektörens förslag
Styrelsen återremitterar frågan för vidare beredning.

BESLUT:
Styrelsen återremitterade frågan för vidare beredning.
Styrelsen beslutade att styrelsemöten hålls den 1, 8, 15, 22 och 29
november, i syfte att styrelsebehandlingen av budgeten 2017 genomförs. Mötena inleds kl. 17.00.

KS § 338/1.11.2016

Styrelsen går igenom avsnittet Socialväsendet. Ekonomichef
Maarit Grönlund, socialchef Jessica Björn och äldreomsorgsledare Sandra Karlsson närvarade vid budgetbehandlingen.
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen går igenom Socialnämndens förslag till budget för Socialväsendet.
BESLUT:
Styrelsen beslutade att Socialväsendets budget remitteras till berörda tjänstemän för en genomgång och uppföljning i förhållande
till bokslut 2015, innan styrelsen åter behandlar den.
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Styrelsen beslutade att byggnadstekniska förvaltningen genomför
en undersökning av lämpliga åtgärder rörande ventilationen i Solgården inför behandling av investeringsbudgeten.

KS § 354/8.11.2016

Styrelsen går igenom Byggnadstekniska förvaltningens budget
2017. Ekonomichef Maarit Grönlund, tekniker/byggnadsinspektör
Emma Saarela och Byggnadstekniska nämndens ordförande Mikael Stjärnfelt närvarar vid budgetbehandlingen.

./.
Byggnadstekniska förvaltningens kontoplan biläggs.

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen går igenom Byggnadstekniska förvaltningens förslag till
budget inkl. investeringsförslag.
BESLUT:
Styrelsen beslutade att Byggnadstekniska förvaltningens budget
remitteras till berörda tjänstemän för en genomgång och uppföljning i förhållande till bokslut 2015, innan styrelsen åter behandlar
den.

KS § 366/15.11.2016

Styrelsen går igenom avsnitten skolan och fritidsfrågorna. Ekonomichef Maarit Grönlund, skolföreståndare Maria Bonds och fritidsledare Scott Rosenqvist närvarar vid budgetbehandlingen.

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen går igenom avsnitten skola och fritidsfrågor.
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BESLUT:
Styrelsen beslutade att budgeten för skolan och fritidsfrågorna
remitteras till berörda tjänstemän för en genomgång och uppföljning i förhållande till bokslut 2015, innan styrelsen åter behandlar
den.
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§ 369

TILLBYGGNAD AV DAGHEM

Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 102
Kommunstyrelse 16.02.2016 § 35
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.

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.
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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.
KS § 200/28.6.2016

Enligt KS § 184/14.6.2016 fortskrider Byggnadskommittén för tillbyggnad av daghemmet med att bjuda ut projektet och återrapporterar till styrelsen.

Kommundirektörens förslag:
Byggnadskommittén får till uppgift att inkludera en kostnadsberäkning
av vägen till daghemmet i Storby i kostnadsberäkningen av projektet
och återrapporten till styrelsen.

BESLUT:
Enligt förslag.
KS § 221/9.8.2016
I Arbetskommitténs för utbyggnad av Daghemmet Nyckelpigan
protokoll 15.6.2016 sägs följande i § 3: ”Väg och parkering ingår
för närvarande inte i projektet. Arbetskommittén begär från kommunstyrelsen om att uppdraget utökas och att en ny väg till daghemmet samt parkering ska ingå i uppdraget.”
I Arbetskommitténs för utbyggnad av Daghemmet Nyckelpigan
protokoll 4.7.2016 sägs följande i § 2: ”.. Arbetskommittén begär
därför tillåtelse av kommunstyrelsen att få förverkliga vägen till
daghemmet och anhåller om tillåtelse för att få anta JS EntrepreProtokolljusterarnas signatur
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nad för projektet. JS Entreprenad har inkommit med det för kommunen mest ekonomiska anbudet.”

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar, i enlighet med lydelsen i Arbetskommitténs
protokoll 4.7.2016, att kommittén får förverkliga vägen till daghemmet.
Enligt styrelsens tidigare beslut (KS § 35/16.2.2016) har upphandling delegerats till kommittén, varför själva upphandlingen överlåts
till kommittén.
BESLUT:
Styrelsen beslutade, i enlighet med lydelsen i Arbetskommitténs
protokoll 4.7.2016, att kommittén får förverkliga vägen till daghemmet.
Enligt styrelsens tidigare beslut (KS § 35/16.2.2016) har upphandling delegerats till kommittén, varför själva upphandlingen överlåts
till kommittén.
Nödvändig ändring av detaljplan måste göras i skyndsam ordning.
Styrelsen remitterade frågan till BTN.
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 102
Kommunstyrelsen har delegerat till Arbetskommittén för utbyggnaden av Daghemmet Nyckelpigan att upphandla och verkställa
byggandet av ny väg till daghemmet.
Projektet bjöds ut på entreprenad under hösten 2014. JS Entreprenad inkom med det för kommunen mest ekonomiska anbudet.
Priset för vägen är 37.317,00 €. Protokoll från anbudsöppning enligt bilaga BTN § 102-2016.
Kommunstyrelsen förordar att gällande detaljplan för Storby revideras i skyndsam ordning.
Bilaga BTN § 102-2016
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 102
FÖRSLAG:
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Kommunteknikern föreslår att Byggnadstekniska nämnden anhåller om tilläggsbudget från Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige gällande 38.000,00 € för förverkligande av projektet.
Byggnadstekniska nämnden föreslås godkänna att Tiina Holmberg kontaktas gällande revidering av detaljplanen för Storby.
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 102
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden konstaterar att deras arbete är utfört
men förordar inför kommunstyrelsen att vägen byggs. Kommittén
för tillbyggnad av daghemmet uppmanas anhålla om tilläggsmedel
hos kommunstyrelsen för vägbygget.
Byggnadstekniska nämnden konstaterar att arbetet med revidering av detaljplanen för Storby är ett omfattande arbete och besluter att offerter för arbetet tas in av flera arkitekter så att processen
med revideringen kan fortsätta.
___________
KS § 240/30.8.2016
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar begära inför fullmäktige att beslut fattas om att
en investering görs, nämligen vägen till tillbyggnaden av daghemmet.
Tilläggsbudget om 38 000 euro för vägen begärs.

BESLUT:
Styrelsen återremitterade frågan till kommundirektören och tar
upp den vid påföljande möte.
KS § 263/13.9.2016
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen återremitterar frågan.
BESLUT:
Jan-Anders Öström föreslog att en kostnadskalkyl innefattande
alla kända kostnader sammanställs av Byggnadskommittén för
styrelsens och fullmäktiges räkning. Förslaget vann inte understöd.
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John Hilander föreslog att tilläggsbudget om 38 000 euro för
vägen begärs av fullmäktige. Janne Fagerström understödde förslaget. Styrelsen beslutade därmed att styrelsen begär tilläggsbudget om 38 000 euro för vägen av fullmäktige.
Jan-Anders Öström reserverade sig skriftligt mot förslaget, se bilaga.

KF § 113/22.9.2016

C9 INVESTERINGAR
C950 Tekniska nämnden

9531 Byggnadsplanevägar
4340 Fast konstruktion etc.
Projekt: Vägen till nya daghemmet.

Tilläggsbudget 38 000 euro för investeringar.
Tilläggsbudgeten

finansieras

med

kassatillgodohavanden.

BESLUT:
Kerstin Wikgren stödde styrelsens förslag.
Brage Eklund föreslog bordläggning. Rune Söderlund och Tage
Mattsson stödde förslaget.
Frågan om bordläggning togs upp till avgörande. Understöd av
minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna krävs för ett beslut om bordläggning. Vid handuppräckning stödde sex ledamöter
förslaget om bordläggning. Därmed beslutade fullmäktige att
ärendet skulle bordläggas.

KS § 289/27.9.2016
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Styrelsen beslutade § 200/28.6.2016 att styrelsen önskade en återrapportering från Byggnadskommittén rörande kostnadsberäkning av
projektet och vägen till nya daghemmet.
Bilagt Byggnadskommittén senaste protokoll möte 21.9.201626.9.2016. Av protokollet framgår att kompletteringar begärts.
./.
Kommundirektörens förslag:
Eftersom fullständiga kostnadsuppgifter ännu inte finns bordlägger
styrelsen frågan tills sådana finns och information kan fås från Byggnadskommittén.
BESLUT:
Enligt förslag.

KS § 330/25.10.2016

Styrelsen begärde i § 200/28.6.2016 bl.a. att styrelsen önskade
en återrapportering från Byggnadskommittén rörande kostnadsberäkning av projektet.
Vid mötet tar styrelsen del av Byggnadskommitténs senaste protokoll med bilagor från möte 17.10.2016, vilket innehåller en översikt av kostnaderna för projektet.
För tillbyggnad av daghemmet finns budgeterat 200 000 euro
2016 och i ekonomiplan 2017-2018 är ytterligare 200 000 euro
avsatt, d.v.s. totalt 400 000 euro. Enligt vad som framgår av
Byggnadskommitténs handlingar kommer projektet att totalt överskrida 400 000 euro.
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen diskuterar frågan.
BESLUT:
Styrelsen begärde i § 200/28.6.2016 bl.a. att styrelsen önskade
en återrapportering från Byggnadskommittén rörande kostnadsberäkning av projektet.
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Vid mötet tar styrelsen del av Byggnadskommitténs senaste protokoll med bilagor från möte 17.10.2016, vilket innehåller en översikt av kostnaderna för projektet.
För tillbyggnad av daghemmet finns budgeterat 200 000 euro
2016 och i ekonomiplan 2017-2018 är ytterligare 200 000 euro
avsatt, d.v.s. totalt 400 000 euro. Enligt vad som framgår av
Byggnadskommitténs handlingar kommer projektet att totalt överskrida 400 000 euro: Projektet totalkostnad är enligt handlingarna
408 400 euro.
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen diskuterar frågan.
BESLUT:
Susann Fagerström föreslog att styrelsen väljer de entreprenörer
som förordats av Byggnadskommittén och att genomförandet av
projektet påbörjas, under förutsättning att fullmäktige beviljar de
resterande medlen. John Hilander understödde det förslaget.
Jan-Anders Öström föreslog att kostnaderna för projektet, inkl.
icke-beräknad projektledning och övriga oförutsedda kostnader,
presenteras för fullmäktige i samband med att investeringsstrategin för 2017-2019 tas upp. Teres Backman understödde förslaget.
Susann Fagerströms förslag utgjorde omröstningsproposition ja
och Jan-Anders Öströms förslag utgjorde omröstningsproposition
nej. Fyra ledamöter röstade nej och tre ledamöter röstade ja, se
bilagt röstningsprotokoll.
Därmed beslutade styrelsen att kostnaderna för projektet, inkl.
icke-beräknad projektledning och övriga oförutsedda kostnader,
presenteras för fullmäktige i samband med att investeringsstrategin för 2017-2019 tas upp.

KS § 369/15.11.2016

Kompletterande underlag från kommunkansliet
/byggnadstekniska förvaltningen i enlighet med KS §
330/25.10.2016:
-

Projektledning: som utgångspunkt utövas den av býggnadstekniska förvaltningen.
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-

Totalkostnad projektet är f.n. 408 400 euro. I liknande entreprenader brukar man använda sig av ett påslag om ca 7% för oförutsedda kostnader. I detta fall torde det vara ca. 28 500 euro.
Totalkostnad efter sådant påslag: 436 900 euro.

BESLUT:
Jan-Anders Öström föreslog att kommunstyrelsen beslutar, grundat på bifogade underlag, att föreslå inför kommunfullmäktige att
avbryta upphandlingen rörande en utbyggnad av daghemmet
Nyckelpigan med en småbarnsavdelning, med motiveringen att
rådande ekonomiska situation som uppstått efter fastställande av
budget för år 2016 och ekonomiplan för åren 2017-2018 inte i nuläget medger en sådan ekonomisk investering. Detta i avsikt att
möjliggöra andra nödvändiga investeringar i budget 2017 och
ekonomiplan 2018-2019.
Susann Fagerström föreslog att styrelsen väljer de entreprenörer
som förordats av Byggnadskommittén och att genomförandet av
projektet påbörjas, under förutsättning att fullmäktige beviljar de
resterande medlen.
Inget av förslagen vann understöd.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
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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: 357-361, 366, 368, 369
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 362-365, 367
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: 362-365, 367
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-

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
31

Sammanträdesdatum
15.11.2016
besvärshandlingarna

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

Tilläggsuppgifter

Fogas till protokollet

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

