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Sammanträdesdatum
28.03.2017
KS § 74

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelse 28.03.2017 § 74

FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:
Mötet konstateras 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
28.03.2017
KS § 75

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunstyrelse 28.03.2017 § 75

FÖRSLAG:
Föredragningslistan kompletteras med:
§ 88 Anmälningsärende: Punkt 6. Tf. kommundirektören ger information om byggnadstekniska sektorn gällande; projektplan, arbetsfördelning och arbetsid. stryks.
Anmälningsärenden kompletteras med punkt 10. Budgetuppföljning
per 28.2.2017.
§ 86 Byggnadstekniska sektorn.
BESLUT:
Föredragningslistan kompletteras med:
§ 88 Anmälningsärenden: punkt 11. Budgetuppföljning per 28.2.2017.
§ 88 Budgetuppföljning per 28.2.2017.
§ 86 Byggnadstekniska sektorn.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
28.03.2017
KS § 76

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Kommunstyrelse 28.03.2017 § 76

FÖRSLAG:
Föregående mötesprotokoll konstateras justerat och utlagt i den tid
som anges i protokollet.
Till protokolljusterare väljs Jan-Anders Öström och Susann Fagerström.
John Hilander och Teres Backman justerade 14.3.2017.
Janne Fagerström och Gunilla Holmberg justerade 7.2.2017.
Jan-Anders Öström och Susann Fagerström justerade 21.2.2017.
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 Jan-Anders Öström och Susann Fagerström. Protokolljustering enligt KS § 101/22.3.2016, senast 29.3.2017
kl. 23:59.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
28.03.2017

Dnr: KANSLI 51/2017
KS § 77

BEGÄRAN OM YTTRANDE GÄLLANDE LAGFÖRSLAGET OM ELEKTRONISK
FÖRVALTNING

Kommunstyrelse 28.03.2017 § 77
Landskapsregeringen ger kommunerna möjlighet att lämna synpunkter kring lagförslaget om elektronisk förvaltning, se bilaga (ÅLR
2017/1446).
I materialet beskrivs det huvudsakliga innehållet i lagförslaget enligt
följande:
”Syftet med detta lagförslag är att ytterligare anpassa förvaltningsförfarandet inom landskaps- och kommunalförvaltningen till den digitala
utvecklingen. Enligt lagförslaget ska de fysiska anslagstavlorna ersättas med elektroniska anslagstavlor på myndigheternas webbplatser.
Samtliga myndigheter inom landskaps- och kommunalförvaltningen
förutsätts ha en webbplats där en elektronisk anslagstavla är lättillgänglig och kan särskiljas från övrigt innehåll på webbplatsen.
På de elektroniska anslagslagstavlorna ska publiceras de tillkännagivanden och meddelanden som i dagsläget sätts upp på de fysiska anslagstavlorna. Publiceringen på de elektroniska anslagstavlorna ska medföra delgivning på ett sätt som motsvarar delgivning i dagsläget på de fysiska anslagstavlorna. Samtidigt föreslår landskapsregeringen en skyldighet att på myndighetens
webbplats publicera de handlingar som är föremål för tillkännagivande, i den utsträckning detta är förenligt med sekretessbestämmelser och annan lagstiftning. Landskapsregeringen föreslår
ändringar i förvaltningslagens bestämmelser om offentlig delgivning, i
kommunallagen och i ett antal landskapslagar om införandet av
elektroniska anslagstavlor.
Landskapsregeringen föreslår också andra ändringar i landskapslagstiftningen. Förvaltningslagens bestämmelser om elektronisk delgivning ska ändras, huvudsakligen för att möjliggöra vanlig elektronisk delgivning med e-post. Enligt förslaget ska i förvaltningslagen
föras in bestämmelser om elektroniska underskrifter och underskrifter som inte är handskrivna. Landskapsregeringen föreslår också att
myndigheter ska vara skyldiga att bekräfta mottagandet av meddelande som skickats med elektronisk post till myndighetens huvudsakliga elektroniska postadress.
Avsikten är att de föreslagna lagarna ska träda i kraft
efter en tillräcklig tidsperiod för anpassning till de föreslagna bestämmelserna, dock senast den 1 januari 2019.”
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
28.03.2017

Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar lagförslaget om elektronisk förvaltning.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
7

Sammanträdesdatum
28.03.2017
KS § 78

STÄNGNINGAR KOMMUNKANSLI

Kommunstyrelse 28.03.2017 § 78

Kommunstyrelse 21.02.2017 § 55

Kommunkansliet brukar hålla stäng klämdagar och en längre period
under sommaren. Detta för att underlätta planeringen av verksamheten i samband med uttag av semester.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar att kommunkansliet håller stängt fredag 26 maj
samt tre veckor i sommar fr.o.m. 10 juli-30 juli 2017.
BESLUT:
Styrelsen beslutar att bevilja kommunkansliet stängt den 26 maj
2017.
Återremiterar resterande del av ärendet för utredning av planerad
semester på kansliet.
KS 28.3.2017 § 78
Personalen har lämnat in preliminära semesterplaneringar. Slutgiltiga
semestrar beviljar av förman när kommunstyrelsen beslutat om kommunkansliets sommarstängningar. Flera önskar semester under veckorna 29-31 (17.7-6.8.2017).
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen besluter att kommunkansliet håller sommarstängt veckorna
29-31.
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
28.03.2017

Dnr: KANSLI 369/2016
KS § 79

MOTION ANGÅENDE FÖRSÄLJNING AV KYRKVIKENS BOSTADSOMRÅDE,
UPPFÖLJNING

Kommunstyrelse 28.03.2017 § 79
Närings- och kulturnämnden 13.02.2017 § 19

NKN § 8/31.01.2017
KS §15/24.01.2017
KS § 15/24.1.2017

En motion har inkommit angående försäljning av Kyrkvikens bostadsområde, daterad 15 december, se bilaga.
Ordförandes förslag:
Styrelsen diskuterar motionen och kommer med input.
BESLUT:
Ärendet remitteras till Närings- och kulturnämnden.
En konstadskalkyl över kommunens bostadsområden begärs in från
Byggnads- tekniska nämnden.

NKN § 8/31.1.2017
FÖRSLAG
Nämnden diskuterar motionen.

BESLUT
Remiterar till föredragaren, inväntar mer information.
NKN § 19/13.2.2017
FÖRSLAG
Se över kostnadskalkyl gällande Kyrkvikens bostadsområde,
Se bifogad bilaga
BESLUT
Närings- och Kulturnämnden stöder enhälligt motionen förutsatt att det konsulteras med mäklare.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
28.03.2017
KS § 79/28.3.2017
Tf. kommundirektörens förslag:

Styrelsen remitterar ärendet till BTN för utlåtande och tilläggsinformation gällande i första hand detaljplan och kommunalteknik.

BESLUT:
Ärendet remitteras till BTN för utlåtande och tilläggsinformation
gällande i första hand detaljplan, kommunalteknik och ägarförhållanden. Styrelsen önskar att BTN återkommer senast 31 maj
2017.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
28.03.2017

Dnr: KANSLI 58/2017
KS § 80

LAGFÖRSLAG OM AVFALL

Kommunstyrelse 28.03.2017 § 80
Landskapsregeringen ger kommunerna möjlighet att lämna synpunkter kring förslag till avfallslagstiftning samt lagstiftning om flyttning av fordon, se bilagor.
I materialet beskrivs det huvudsakliga innehållet i lagförslaget enligt
följande:
”Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen konstaterar att renhållningslagstiftning i väsentliga delar fordrar en nära tillpassning till den
Europeiska unionens bestämmelser, samt att avfallsfrågorna
återkommande måste ses över för att tillgodose medborgarnas
högt ställda krav på en väl fungerande avfallshantering.
Då landskapet och riket inom den Europeiska unionen i producentansvarsfrågor betraktas som ett enda importland
finns ett gemensamt intresse att tillgodose ett välfungerande omhändertagande av de s.k. producentansvarsprodukterna.
I detta skede omfattar unionens regelverk elektriska och elektroniska produkter, batterier, uttjänta bilar och förpackningar. Rikslagstiftningen omfattar dessutom ett producentansvar för bildäck och
tidningar.
Med beaktande av detta föreslår landskapsregeringen att
landskapslagen om renhållning ersätts av en avfallslag utformad som
en s.k. blankettlagenligt vilken rikets avfallslag (FFS646/2011) görs
tillämplig med vissa avvikelser.
Lagstiftningen är ägnad att gagna en
behövligt större samverkan mellan landskapet och riket i producentansvarsfrågorna. Landskapsregeringen föreslår samtidigt att vägtrafiklagen ändras så att i riket gällande bestämmelser om flyttning av
fordon görs tillämpliga. Detta är ägnat att ge tydliga regler och
underlätta för väghållare och polis att flytta fordon som hindrar
trafik eller utgör en miljöfara. Landskapslagen om parkeringsbot föreslås ändrad så att parkeringsbot såsom en administrativ påföljd av
straffkaraktär ska tillfalla landskapet och inte som nu staten.
Dessutom föreslås ändringar av lagtekniskt slag i landskapslagarna
om miljöskydd och om besiktning och registrering av fordon.”
Tf. kommundirektörens förslag:
Ärendet remitteras till BTN inför styrelsens behandling av utlåtande
den 11 april 2017.
BESLUT:
Protokolljusterarnas signatur

Ordf.
Sekr.

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
28.03.2017
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
28.03.2017

Dnr: KANSLI 26/2017
KS § 81

MARKNADSFÖRING AV KOMMUNENS TOMTER

Kommunstyrelse 28.03.2017 § 81
Närings- och kulturnämnden 13.03.2017 § 28

NKN §41/03.10.2016
NKN §50/29.11.2016
KS § 18/24.1.2017

NKN §6/31.01.2017
NKN § 18/13.02.2017
NKN § 41

MARKNADSFÖRING AV KOMMUNES TOMTER
Upptas till diskussion hur vi skall marknadsföra kommuns
bostads- och industritomter.
Kontakter har redan tagits med mäklare på svenska sidan
och nämnden får information om detta.
BESLUT
Nämnden beslöt enhälligt att prioritera arbetet med marknadsföring av kommunens bostads- och industritomter både
här på Åland, i Sverige och i Finland.
Nämnden beslöt även att föreslå för Kommunstyrelsen att
byta mäklare för försäljning av tomter och att avtalet med
Fastighetskonsult sägs upp.
Närings- och kulturnämnden vill också att det tas fram underlag till marknadsföringen, kartor, fotografier m.m. så att
det på enkelt och överskådligt sätt kan visas för eventuella
köpare och mäklare.
Efter materialet har tagits fram tas ånyo kontakt med Benny
Forsius på Mäklarringen i Norrtälje för marknadsföring i Sverige.

NKN § 50

BESLUT:
Eftersom det framkommit att även Kommunstyrelsen har
diskuterat marknadsföringen av kommunens bostads- och
industritomter beslöt nämnden enhälligt efterhöra med

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
13

Sammanträdesdatum
28.03.2017

Kommunstyrelsen om vem det är som skall marknadsföra
bostads- och industritomter på Eckerö.
Om marknadsföringen skall handhas av Närings- och Kulturnämnden
Önskas mera grundmaterial som bl.a. situationsplaner och
kartor.

KS § 18/24.1.2017

Ordförandes förslag:
Styrelsen diskuterar ärendet.

BESLUT:
Styrelsen ger i uppdrag åt Närings- och Kultur Nämnden att inleda
marknadsföring av kommunens tomter, samt att arbeta vidare
med upphandling av mäklare.

NKN §6/31.01.2017
FÖRSLAG
Nämnden skall nu marknadsföra kommunala tomter och industritomter. Marknadsföring kommer nu att göras via hemsidan, samt att vi bör se över marknadsförings program via
Sverige samt Finland, olika mäklaralternativ i de närmaste
distrikt områden.
Kontrakt har slutits med Fastighets Konsult men vi kan även
se över andra mäklarföretag på Åland för att jämföra avtal
och prisklasser.
Diskussion om vem som vill handha vilka områden för att
fördela uppgifterna.
BESLUT
Närings- och Kulturnämndens medlemmar (Johan Hellström,
Johan Hilander, André Sjöström) påbörjar en undersökning
av priser samt avtal av olika mäklarföretag på Åland för att
kunna sammanställa och jämföra utbudet.
Närings- och Kulturnämnden begär in en komplett lista från
Byggnadstekniska kontoret om aktuella tomt- och industritomter.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
28.03.2017
NKN § 18/13.02.2017

FÖRSLAG
Genomgång av de olika mäklarföretagens offerter och försäljningsförslag gällande kommunens tomter
Lista över de tomter som i dagsläget är till försäljning.
BESLUT
Att låta nuvarande kontrakt med mäklare avslutas efter avtalad tid. Uppta offert från andra mäklar företag på Åland.
Johanna Johns tar ut en aktuell lista på de aktuella försäljnings objekt.

NKN § 29

FÖRSLAG:
Genomgång av de olika mäklarföretag nämndemännen har varit i
kontakt med.
BESLUT:
Närings- och kulturnämnden har tagit del av mäklarofferterna och
förordar inför kommunstyrelsen att Din Fastighet antas.
En komplett kalkyl för kostnad att frigöra ett av försäljnings objektet Stenbacka från Kommun kansliets byggnad bör inkomma för
att fastställa lönsamhet i försäljning av Stenbacka.

KS § 81/28.3.2017
Närings- och kulturnämnden har sett över kommunens marknadsföring av tomter- och industritomter samt undersökt priser och avtal hos olika mäklarföretag.
NKN föreslår att nuvarande kontrakt med mäklare avslutas efter
avtalad tid samt att avtal ingås med en ny mäklarfirma i samband
med det. NKN föreslår att Din Fastighets mäklaroffert antas. Offerter från tre mäklarfirmor finns med som bilaga.
En sammanställning av uppskattade kostnader vid bortkoppling av
kommunkansliets byggnad inom fastigheten Stenbacka delges på
mötet.
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter enligt Närings och kulturnämndens
förslag att anta Din fastighets mäklaroffert. NKN ges i uppdrag att
ta fram ett avtal med mäklarfirman och återkomma till kommunstyrelsen.
BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter enligt Närings och kulturnämndens
förslag att anta Din fastighets mäklaroffert. NKN ges i uppdrag att
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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ta fram ett avtal med mäklarfirman och återkomma till kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
28.03.2017

Dnr: KANSLI 97/2017
KS § 82

KANSLIST

Kommunstyrelse 28.03.2017 § 82

På kommunkansliet finns en Kanslibefattning inrättad på 100 %. Den som innehade befattningen ordinarie avslutade sin anställning under hösten 2016.
Av kanslistens arbetsuppgifter fördelades 40 % på befintlig personal (löneräknare deltid 60 %) och man lediganslog en tillfällig befattning på 50 %.
Befattningen utannonserades som en tillfällig befattning 50 %, och tillsättande
inledningsvis för en 6 månaders period, med möjlighet till förlängning. Annonsen biläggs. En kanslist anställdes (A.W.) för tiden 5.12.2016–4.6.2017. Ordinarie anställda löneräknares (J.J) anställning utköades med 40 % byråsekreterare för perioden 28.11.2016–28.5.2017.
Lösningen skulle utvärderas under våren 2017. Personalen har diskuterat lösningen och sammanställt en utvärdering med förslag på lösningar, se bilaga
som delges på mötet.
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att nuvarande tillfälliga lösningen förlängs till årets
slut. Johanna Johns anställs på 40 % för kanslistuppgifter lön enligt 01TO020,
för tiden 29.5.–31.12.2017, (1 979,65 €/grundlön för heltid). Anna Wiksten anställs som kanslist på 50 % enligt 01TO020 för tiden 5.6.–31.12.2017, (1 979,65
€/grundlön för heltid).
John Hilander förslår att den tillfälliga befattningen som kanslist utannonseras.
Förslaget erhåller inget understöd och förfaller därmed.
BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att nuvarande tillfälliga lösningen förlängs till årets
slut. Johanna Johns anställs på 40 % för kanslistuppgifter lön enligt 01TO020,
för tiden 29.5.–31.12.2017, (1 979,65 €/grundlön för heltid). Anna Wiksten anställs som kanslist på 50 % enligt 01TO020 för tiden 5.6.–31.12.2017, (1 979,65
€/grundlön för heltid).
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Dnr: SOC 30/2017
KS § 83

REGELVERK FÖR SPECIALKOST INOM DAGVÅRDEN

Kommunstyrelse 28.03.2017 § 83
Socialnämnden 06.03.2017 § 31
Socialnämnden 06.02.2017 § 23
Hänv: Regler för specialkost
Regler för specialkost inom dagvården
Dagvården har sedan tidigare haft som regel att barn som behöver
specialkost ska ha ett läkarintyg som bevisar att barnet har någon allergi eller är laktos eller glutenintolerant.
ÅHS har nu ändrat sina rutiner för att skriva ut läkarintyg för specialkost i skolor och dagvård.
SE bilaga Läkarintyg för specialkost i skolor och dagvård.
Idag erbjuds specialkost efter uppvisat läkarintyg. Dock förekommer
efterfrågan om specialkost där ingen allergi eller intolerans förekommer, exempelvis om föräldrarna ej vill att deras barn ej skall äta exempelvis sylt, äppelmos eller rött kött.
I stället har föräldrar tagit med sig egna burkar med mat ( i stället för
rött kött), egen sylt, egen laktosfri mjölk eller havremjölk.
Daghemsföreståndaren berättar att de har föräldrar som vill att deras
barn ska äta glutenfritt fastän inga prover visar att barnet skulle ha
glutenintolerans. Föräldrarna har då tagit med mat eftersom daghemmet
inte
kan
erbjuda
specialkost
utan
läkarintyg.
Detta har lett till att daghemmens kylskåp inne på avdelningarna är
fulla med olika sorts burkar med specialkost.
Personalen inom dagvården önskar att socialnämnden fastställer regler gällande kosten.
1. Läkarintyg som tidigare kunnat efterfrågas kommer i framtiden
bara gälla allvarlig allergi t.ex om barnet fått en anafylaktisk reaktion mot ett födoämne samt allergi för något basnäringsämne som
spannmål, mjölk och ägg
2. Föräldrar som väljer att ta med mat till barn på grund av olika anledningar t.ex etiska värderingar/övertygelser
- Inte äta rött kött
- Välja bort mjölkprodukter, spannmål, socker med mera.
3. Daghemspersonal bör inte ansvara över medhavd mat då vi inte
vet vad det är för kvalitet eller hur den påverkar barnets hälsa
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4. Kommunen bör göra ett tydligt informationsblad vad som ges vid
olika önskemål t.ex
- Vegan/vegetarisk kost
- Mjölkfri kost/laktos
- Rött kött
- Socker
- Ekologisk mat
- Tillsatser/färgämnen
- Olika handikapp eller utvecklingsproblematik
5. Kommunen bör ha ett långsiktigt övergripande regelverk eftersom
barnen/föräldrarna sedan kommer till skolan med samma problematik.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden fastställer regler gällande kosten
BESLUT
Socialnämnden beslutar återremiterar till Socialchef och Daghemsföreståndare att i sammarbete med köket producera ett informationsblad enligt följande riktlinjer:
-Föräldrarna anhåller om specialkost för sitt barn innan terminsstart.
-Specialkost beviljas per hel termin exempelvis; vegan kost, vegetarian kost, laktos, mjölkprotein och gluten.
-Specialkost med anledning av intolerans eller allergi beviljas efter inlämnat läkarintyg.
-Ingen medhavd mat serveras av personalen

Socialnämnden 06.03.2017 § 31
I enlighet med Socialnämndens beslut SN § 23/2017 har socialchef
sammanträtt med daghemsföreståndaren, köks chef och äldreomsorgsledare för att utreda möjligheterna till specialkost och genomgång av riktlinjer.
Socialchefen har utarbetat ett informations blad innehållande riktlinjer
och information om specialkost och näringslära som praktiseras i
kommunen.
Hänv: Specialkost inom Dagvården; Regelverk och information
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
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Socialnämnden beslutar att anta bilagt dokument: Specialkost inom
Dagvården; Regelverk och information

BESLUT
Socialnämnden beslutar att sända ärendet vidare till styrelsen för
kännedom samt ge möjlighet att samsynkronisera med skolans riktlinjer innan regelverket fastställs i socialnämnden.
Socialnämnden uppfattar en vinst i att hålla samma regelverk för
dagvården och skolan.

Kommunstyrelsen 28.3.2017 § 83
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen antecknar socialnämndens antagna regelverk för special
kost till kännedom.
BESLUT:
Styrelsen ställer sig positiv till ett regelverk angående specialkost.
Kommundirektören får i uppdrag att, tillsammans med andra berörda
verksamhetschefer, utarbeta ett gemensamt förslag till regelverk.
Regelverket fastställs i kommunstyrelsen.
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Dnr: KANSLI 87/2017
KS § 84

HASTIGHETSBEGRÄNSNING HAMMARLAND, NÄFSBY DAGHEM OCH SKOLA

Kommunstyrelse 28.03.2017 § 84
Landskapsregeringen har mottagit en skrivelse från Hammarlands
kommun gällande hastighetssänkning till 70 km/h i korsningsområdet
mellan landsväg nr 1 och skolområdet i Näfsby. Sträckan som berörs
sträcker sig från avtaget Vestmyravägen till avtaget Skarpnåtövägen.
Med anledning av det ges Eckerö kommun möjlighet att inkomma
med ett utlåtande angående trafiksituationen på det berörda vägavsnittet samt kommunens åsikt om en eventuell hastighetssänkning på
sträckan.
TF kommundirektörens förslag:
Styrelsen remitterar ärendet till BTN för utlåtande inför kommunstyrelsen behandling av ärendet den 11 april 2017.

BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 85

DISPOSITIONSRÄTT ECKERÖ KOMMUN

Kommunstyrelse 28.03.2017 § 85

Det finns behov av en uppdatering av vilka som har dispositionsrätt
för Eckerö kommun.
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att Håkan Häggblom ( xx), Johanna Johns
(xx) och Arsim Zekaj (xx) har rätt att disponera Eckerö kommuns konton.
BESLUT:
Ärendet återremitteras.
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KS § 86

BYGGNADSTEKNISKA SEKTORN
Tf. kommundirektören ger information om byggnadstekniska sektorn
gällande; arbetsfördelning, arbetstid och projektplan.
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom.
BESLUT
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom.
Kommunstyrelsen konstaterar att ”Byggnadskommittén daghem” behöver ingå i projektplanen för byggnadstekniska sektorn.
Kommunstyrelsen tillsatte ”Byggnadskommitté daghem” i § 36/2017.
Kommitténs uppgift är att:
- Verkställa projektering och kostnadsberäkning
- Föreslå tidsplan för arbetena
- Delta i arbetsplatsmöten
- Dokumentering
- Rapportera till kommunstyrelsen
- Byggnadskommittén medverkar och stöder arbetet till tillbyggnaderna är klara
- Se på trafiklösning
- Begära in anbud
Kommittén kan vid behov kalla in sakkunniga. Deadline för kommitténs arbete är 31 maj 2017.
Beslutet och informationen delges byggnadstekniska kansliet.
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DELGIVNINGAR

Kommunstyrelse 28.03.2017 § 86
Närings- och kulturnämnden sammanträdde 13.3.2017 (protokoll
finns på http://www.eckero.aland.fi/kommunen/protokoll.html)
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KS § 88

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Kommunstyrelse 28.03.2017 § 87
1.
2.
3.
4.

Uppföljning av val av representant i Eckerö kommuns Agenda 21-grupp.
Information och diskussion kring arrendeavtal.
Tf. kommundirektören ger information om bokslutsarbete och revision.
På mötet ger tf. kommundirektören information om städningen på kommunkansli.
5. Uppföljning av driftsavtal.
6. Eckerö ungdomsförening.
7. Inskolning av ny kommundirektör.
8. Information om pågående arbete med ”genomgång av vägnamn”.
9. Sponsor- och hyresavtal Eckeröhallen.
10. Budgetuppföljning per 28.2.2017.
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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: §§ 74-77, 79-81, 83-88
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: §§ 78, 82
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:§§ 78, 82
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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