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KS § 61

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

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

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
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Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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KS § 62

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Föredragningslistan godkänns med följande kompletteringar:
Ärende som stryks: § 64 Skagvägen stryks.
Föredragningslistan kompletteras med: § 73 EXTRA ÄRENDE: Frågeställningar från byggnadskommitté daghem
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KS § 63

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

FÖRSLAG:
Föregående mötesprotokoll konstateras justerat och utlagt i den tid
som anges i protokollet.
Till protokolljusterare väljs John Hilander och Teres Backman.
Jan-Anders Öström och Susann Fagerström justerade 21.2.2017
Janne Fagerström och Gunilla Holmberg justerade 7.2.2017.
John Hilander och Teres Backman justerade 24.1.2017.
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:
Till protokolljusterare väljs John Hilander och Teres Backman. Justeringen skall vara genomförd 15.3.2017 kl. 20.00.
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Dnr: KANSLI 176/2016
KS § 64

ANHÅLLAN OM SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV FASTIGHETER OCH PLANER

Kommunstyrelse 14.03.2017 § 64
Byggnadstekniska nämnden 20.02.2017 § 17
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 101
Kommunstyrelsen 09.08.2016 § 219
Eckerö Ungdomsförening rf (EUF) och Eckerö Idrotts klubb (EIK) har
inkommit med en gemensam anhållan om att kommunen tar på sig
ansvaret för skötsel och underhåll av EUF:s och EIK:s fastigheter
samt planer, se bilaga.
./.
EUF och EIK anför bl.a. följande i sin skrivelse: Skötsel och underhåll
blir en sådan belastning för styrelser och medlemmar att den egentliga verksamheten blir lidande. I dagsläget arbetar styrelserna i båda
föreningar för att få igång och utöka verksamheten. Ansträngningarna
borde koncentreras på det arbetet.
Föreningarna önskar få hjälp av kommunens servicemän med skötseln av fastigheterna. Man ser också gärna att kommunen står för
kostnaderna för det dagliga underhållet för att kunna utnyttja momsavdraget.
För EUF:s del skulle det t.ex. gälla kontroll och underhåll av värme,
vatten, WC:n, fläktar och vanlig fastighetsskötsel samt troligen skötsel
av ytterområden (gräsplan, volleyplan etc). Sandvikens festplats bör
ses över. EUF:s mål är att en större renovering ska ske inom snar
framtid.
För EIK bör fastigheten skötas samt Solvallen och motionsbanan.
Gräsklippning, gödsling, bevattning och linjemålning bör göras.
Både EUF och EIK kommer att bistå om större insatser behövs, t.ex.
genom talkoarbete.
Vidare föreslås att fritidsledaren i kommunen kanske kunde vara behjälplig med arbetet med ansökningar om bidrag o.dyl.
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Kommundirektörens förslag:
Kostnader som EUF och EIK bör stå för rörande verksamhet och fastigheter kan kommunen normalt inte stå för när det skulle ses som ett
kringgående av skatteregelverket.
Rörande fastighetsskötseln remitteras frågan till BTN för ett utlåtande
ang. vilka delar som det ev. skulle finnas möjligheter att kommunens
servicemän kan genomföra. En lista ang. det som EUF och EIK tar
upp, med bedömning rörande de enskilda åtgärderna/verksamheten
ifråga, bör återsändas till styrelsen.
Styrelsen återkommer därefter till frågan för ett samlat svar till EUF
och EIK.
BESLUT:
Kostnader som EUF och EIK bör stå för rörande verksamhet och fastigheter kan kommunen normalt inte stå för då det skulle ses som ett
kringgående av skatteregelverket.
Rörande fastighetsskötseln remitterades frågan till Byggnadstekniska
nämnden (BTN) för ett utlåtande ang. vilka delar som det ev. skulle
finnas möjligheter att kommunens servicemän kan genomföra. En
lista ang. det som EUF och EIK tar upp, med bedömning rörande bl.a.
tidsåtgång för de enskilda åtgärderna/verksamheten ifråga, bör återsändas till styrelsen senast den 30 september 2016.
Styrelsen återkommer därefter till frågan för ett samlat svar till EUF
och EIK.
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 101
Kommunstyrelsen har remitterat frågan rörande skötsel av EUF:s och
EIK:s fastigheter och områden till Byggnadstekniska nämnden.
Kommunstyrelsen önskar en lista angående EUF:s och EIK:s önskemål samt en bedömning av tidsåtgång gällande de enskilda uppgifterna och åtgärderna.
Bilaga BTN § 101-2016
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 101
FÖRSLAG:
Kommunteknikerns förslag är Byggnadstekniska nämnden förordar
att kommunstyrelsen inbegär en förteckning gällande tidsåtgång för
de enskilda åtgärderna från EIK och EUF eftersom de har handhaft
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uppgifterna tidigare och därför kan lämna en realistisk förteckning i
frågan.
Kommunens servicemän har i dagsläget ingen möjlighet att ta på
mera arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid. Kommunens egna fastigheter blir äldre och kräver mera underhåll för varje år som går.
Kommunen behöver i detta läge prioritera sina egna fastigheter.
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 101
BESLUT:
Ledamot Tommy Nordin anmälde jäv i ärendet. Byggnadstekniska
nämnden konstaterade att jäv inte föreligger.
Byggnadstekniska nämnden beslöt redovisningar över tidsåtgång
samt förteckning över önskemål av uppgifter inbegärs av EIK och
EUF.
Byggnadstekniska nämnden förordar också att skolan använder Solvallen i deras verksamhet.

BTN 20.02.17 § 17

EUF har av den 30.01.2017 och EIK av den 07.02.2017 inlämnat
redovisning över tidsåtgång för de olika åtgärderna de önskar att
kommunen skulle sköta. Bilaga BTN 20.02.17, § 17.
EUF önskar bl.a. att kommunens fastighetsskötare kunde kontrollera fastigheten 1-2 gånger/vecka vilket uppskattningsvis kunde ta
1-2 h/vecka. Gräsklippning av gräsmattor sköter kommunens fastighetsskötare redan idag.
EIK önskar bl.a. att kommunens fastighetsskötare kunde sköta
följande skrivet i prioriteringsordning:
1. Gräsklippning av fotbollsplanen, ca 30h/år (ca 20 veckor)
el 60h/år beroende av vilken gräsklippare som används.
2. Gräsklippning av intilliggande ytor, ca 10 h/år (ca 20
veckor)
3. Avfallshantering genom tömning av 3 st kärl för brännbart
material, 1 gång/månad juni-september.
4. Underhåll av byggnaden; kontroll av byggnaden på våren
samt stängning av anläggningen till vintern.
Enligt inlämnade redovisningar är tidsåtgången totalt ca 100 h/år.
Byggnadsinspektörens förslag:
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Med de resurser som fastighetsskötseln idag har att tillgå så finns
det inte någon möjlighet att utföra ytterligare sysslor.
Byggnadstekniska kansliet har idag budgetmedel för 220 % arbetstid. 20 % av dessa är avsedda för semestervikarie. Om man
kunde utöka detta till 260 % på årsbasis och då inte behöva anställa någon semestervikarie kunde fastighetsskötseln åta sig att
utföra även EIK´s och EUF´s sysslor. En tjänst om 60 % för att utföra sysslor inom fastighetsskötseln skulle lätta på arbetsbördan
som idag finns inom fastighetsskötseln och jämfört med en semestervikarie få en bättre kontinuitet i arbete.

BESLUT:
Ledamot Tommy Nordin anmälde jäv i ärendet. Byggnadstekniska
nämnden konstaterade att jäv inte föreligger.
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.
__________
Kommunstyrelse 14.03.2017 § 64
Byggnadstekniska nämnden har inkommit med utlåtande rörande
EUF och EIK:s gemensamma anhållan om att kommunen tar över
ansvaret för skötsel och underhåll av deras fastigheter.
BTN svarar följande:
Med de resurser som fastighetsskötseln idag har att tillgå så finns
det inte någon möjlighet att utföra ytterligare sysslor.
Byggnadstekniska kansliet har idag budgetmedel för 220 % arbetstid. 20 % av dessa är avsedda för semestervikarie. Om man
kunde utöka detta till 260 % på årsbasis och då inte behöva anställa någon semestervikarie kunde fastighetsskötseln åta sig att
utföra även EIK´s och EUF´s sysslor. En tjänst om 60 % för att utföra sysslor inom fastighetsskötseln skulle lätta på arbetsbördan
som idag finns inom fastighetsskötseln och jämfört med en semestervikarie få en bättre kontinuitet i arbete.
Tf Kommundirektörens förslag:
Styrelsen tar del av byggnadstekniska nämndens utlåtande och
diskuterar hur man vill gå vidare.
John Hilander föreslår att EIK erbjuds likvärdig (antal timmar)
hjälp som övriga föreningar har idag.
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Tess Backman föreslår en återremiss till BTN angående översikt
av fastighetsskötseln. Förslaget får understöd.
BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att inte ta över ansvaret för skötsel och
underhåll av föreningarnas fastigheter eftersom kommunen har
begränsat med resurser inom fastighetsskötseln.
Ärendet återremitteras gällande en översikt av fastighetsskötseln.
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Dnr: KANSLI 55/2017
KS § 65

AVLOPPSFAKTURA 2015

Kommunstyrelse 14.03.2017 § 65
Byggnadstekniska nämnden 20.02.2017 § 15
Kommunstyrelse 10.01.2017 § 11
Utjämningsfakturor för avlopp från 2015 har fakturerats först i januari 2017.
Avlopps avgifter för perioden 1.9 -31.12.2015 borde ha fakturerats
vid faktura utsänt 4.10.2016.
BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet sänds till byggnadstekniska
nämnden för utredning. Styrelsen önskar information om hur detta
har kunnat ske samt vilka åtgärder som vidtas för att detta inte
skall upprepas. Utredningen tillsänds styrelsen tillhanda senast
den 14.2.2017.
BTN 20.02.17 § 15

Teknikerns förslag:
Byggnadstekniska nämnden ger följande information till styrelsen
gällande ärendet:
”Vatten- och avloppsfakturor utskickas tre gånger i året (april/maj,
sep/okt, dec). I dec och april/maj är det uppskattade fakturor som
utskickas. Efter avläsningen som sker varje år den 1.9 utskickas
en utjämningsfaktura i sep/okt för perioden 1.9-1.9.
När utjämningsfakturorna skickades ut den 3.10.2016 för perioden
1.9.2015-1.9.2016 har faktureringsprogrammet på något vis inte
tagit med avloppsförbrukningen för tiden 1.9-31.12.2015, vilket
uppmärksammades under hösten 2016 och tilläggsfakturor utskickades, se bilaga BTN 20.02.17 § 15.
De avloppsabonnenter som hade en förbrukning mindre än 10 m3
fick ett tillägg på ordinarie faktura i december och de abonnenter
som hade mer än 10 m3 förbrukning fick en extra faktura med förfallodatum den 31.1.2017. Tillsammans med den extra fakturan
bifogades ett infobrev angående detta, se bilaga BTN 20.02.17 §
15.
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Detta fel uppmärksammades tyvärr inte i den interna kontrollen,
framöver kommer detta att kontrolleras noggrant före fakturor utskickas.
Programleverantören kunde inte ge något konkret svar på vad det
var som gjorde att denna period föll bort i avloppsfaktureringen.
Antagligen berodde det på att bruksavgiften för avlopp år 2015 var
3,65 € exkl. moms och sänktes till år 2016 till 3,50 € exkl. moms.
Den perioden som föll bort har fakturerats manuellt i efterhand.
Inkomsterna är bokförda på år 2016.
Faktureringsprogrammet börjar bli föråldrat och leverantören har
meddelat att de inte kommer att ta fram några uppdateringar, utan
att de håller på att utveckla ett helt nytt vattenfaktureringsprogram.
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.
Kommunstyrelse 14.03.2017 § 65
Tf kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar Byggnadstekniska nämndens information, i ärendet, till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 28/2017
KS § 66

UTHYRNING AV LÄGENHET

Kommunstyrelse 14.03.2017 § 66
I kommunens hyreshus Ekebo finns en ledig lägenhet, adress Svärmaregränd 2B6, med en yta om 56,6 m2.
Under ansökningsperioden (sista dag 5.3.2017) har en ansökan om
bostad inkommit av Frida Söderback.

Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att Frida Söderback väljs till hyresgäst i
lägenheten på Svärmaregränd 2B6. Hyran för lägenheten är i nuläget
1 mars 2017, 366,77 €/månad.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 79/2017
KS § 67

ANBUDSBEGÄRAN FÖR PERSONALADMINISTRATIVT SYSTEM

Kommunstyrelse 14.03.2017 § 67
Kommunen bör ta i bruk ett nytt personaladministrativt system
från år 2018 eftersom förändringarna i anmälningstrafik till skattemyndigheter förändras väsentligt fr.o.m. år 2018. Hammarlands
kommun, som Eckerö kommun samarbetar med gällande löner och
ekonomi, har tagit initiativ och kommer att begära in anbud för personaladministrativt system. Eckerö har fått ta del av utkastet till anbudshandlingarna, se bilaga.
Eftersom kommunerna samarbetar vore det viktigt att vi gör lika.
Tf kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner att kommundirektören begär in anbud,
på samma sätt som Hammarlands kommun, från Pedago interaktiv
Ab, Åda Ab och Aditro angående ett nytt personaladministrativt system.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 68

SMART PARK

Kommunstyrelse 14.03.2017 § 68

Tf kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet.
BESLUT:
Kommunstyrelsen diskuterade ärendet.
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Dnr: KANSLI 80/2017
KS § 69

KONFIDENTIELLT ÄRENDE: AVSKRIVNING AV SKULD

Kommunstyrelse 14.03.2017 § 69
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KS § 70

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 16.2.2017

Kommunstyrelse 14.03.2017 § 70
Enligt 49 § 3 mom. Kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland
skall kommunstyrelsen granska lagligheten av de beslut som fattas
av kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige har haft sammanträde 16.2.2017. Protokollet i sin
helhet finns att läsa på kommunens hemsida på adressen
www.eckero.ax, under ”Kommunen”, ”Protokoll”.
Tf kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att kommunfullmäktiges beslut som
fattas vid sammanträdet 16.2.2017 tillkommit i laga ordning.
BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter enligt förslag.
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DELGIVNINGAR

Kommunstyrelse 14.03.2017 § 71

Skol- och Fritidsnämnden sammanträdde 28.2.2017 (protokoll kommer att finnas på http://www.sahd.ax/)
Socialnämnden sammanträdde 6.2.2017 (protokoll finns på
http://www.eckero.aland.fi/kommunen/protokoll.html)
Byggnadstekniska nämnden sammanträdde 20.2.2017 (protokoll
finns på http://www.eckero.aland.fi/kommunen/protokoll.html)
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ANMÄLNINGSÄRENDEN

Kommunstyrelse 14.03.2017 § 72

Uppföljning jordförvärvsärenden:
-

Sara Erika Erikssons ansökan om jordförvärvstillstånd gällande
fastigheten Seffers RNr 6:21 samt hela fastigheten Östra Styrsingsudd RNr 6:90 beviljades av landskapsregeringen den
14.2.2017. I KS § 21, 24.1.2017 och § 43, 7.2.2017 förordade styrelseen att jordförvärvstillståndet skulle beviljas.

-

Hjördis Matilda Engbom, beviljades 20.9.2016 av landskapsregeringen jordförvärvstillstånd gällande fastigheten Tomtebo RNR
1:56 i Eckerö kommun. Villkorat av att sökanden avyttrar den i
ansökan angivna fastigheten Björnhagen RNr 1:29 inom 12 månader från beslutets datum. I KS § 347/8.11.2016 förordade inte
styrelsen att sökanden skulle beviljas tillstånd att förvärva och besitta fastigheten, men hänvisning till att de förutsättningar som föreligger inte omfattas av 4 § landskapsförordningen (2003:70) om
jordförvärvstillstånd.

-

Socialnämnden § 17, 6.2.2017. Omfördelning av budgeterade
medel 2017.

-

Byggnadstekniska nämnden § 14, 20.2.2017. Omfördelning av
budgetmedel.

-

Vårdö kommun/kommunstyrelsen § 13/15.2.2017, Diskussionsärende KST.

-

Ålands näringsliv, Medlemsbrev 2017.
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Sammanträdesdatum
14.03.2017
KS § 73

EXTRA ÄRENDE: FRÅGESTÄLLNINGAR FRÅN BYGGNADSKOMMITTÉ DAGHEM

Kommunstyrelse 14.03.2017 § 73
Jan-Anders Öström (medlem i byggnadskommittén) för fram följande
frågeställningar till styrelsen på uppdrag av byggnadskommittén. Epost från Jan-Anders Öström biläggs.

BESLUT:
Kommunstyrelsen utreder i skyndsam ordning möjligheter för att införskaffa/förvärva markområde.
Övriga frågor återkommer styrelsen till vid nästa sammanträde.
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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: §§ 61-63, 65, 67, 68, 70-73
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: §§ 64, 66, 69
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: §§ 64, 66, 69
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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Sammanträdesdatum
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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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