SAMMANTRÄDESKALLELSE

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

Sammanträdestid

Tisdagen 09.05.2017 kl. 18:00

Sammanträdesplats

Kommunkansli

FÖREDRAGNINGSLISTA
KS § 115

Kallelse och beslutförhet

KS § 116

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KS § 117

Val av protokolljusterare, tid och plats

KS § 118

Bokslut 2016

KS § 119

Utlåtande över förslag till nytt landskapsandelssystem

KS § 120
sjukvård

Lagförslag om ändring av landskapslagen om hälso- och

KS § 121

Fifax

KS § 122

Utökat samarbete Hammarland

KS § 123

Anmälningsärenden

Eckerö 05.05.2017

Mikael Selander
Kommunstyrelsens ordförande
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 11.05.2017 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
09.05.2017

Nr.
9

Plats och tid

Kommunkansli tisdagen 09.05.2017 kl. 18:00-21.30

Beslutande

Mikael Selander
John Hilander frånvarande
Sanna Söderlund
Jan-Anders Öström
Teres Backman frånvarande
Christina Jansson
Gunilla Holmberg
Susann Fagerström
Janne Fagerström frånvarande
Sven-Eric Carlsson

ordförande
viceordförande
ersättare
ledamot
ledamot
ersättare
ledamot
ledamot
ledamot
ersättare

Föredragande

Arsim Zekaj

Kommundirektör

Övriga närvarande

Anders Svebilius
Rune Söderlund frånvarande

kommunfullmäktiges ordförande
kommunfullmäktiges viceordförande

Paragrafer

§§ 115 - 123

Underskrifter

ordförande

sekreterare

Mikael Selander

Arsim Zekaj

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö tisdagen den 10.05. 2017, kl. 23.59.

x

x

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby den 11.05. 2016 kl. 10.00.

Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid

Arsim Zekaj

Underskrift

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2

Sammanträdesdatum
09.05.2017
KS § 115

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelse 09.05.2017 § 115
FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:
Enligt förslag
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KS § 116

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunstyrelse 09.05.2017 § 116

FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Enligt förslag
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KS § 117

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Kommunstyrelse 09.05.2017 § 117

FÖRSLAG:
Föregående mötesprotokoll konstateras justerat och utlagt i den tid
som anges i protokollet.
Till protokolljusterare väljs Jan-Anders Öström och Susann Fagerström.
Janne Fagerström och Gunilla Holmberg justerade 11.4.2017.
John Hilander och Teres Backman justerade 25.4.2017.
Jan-Anders Öström och Susann Fagerström justerade 28.3.2017.
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:
Enligt förslag
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Dnr: KANSLI 132/2016
KS § 118

BOKSLUT 2016

Kommunstyrelse 09.05.2017 § 118
Kommunstyrelse 25.04.2017 § 110

I Kommunallagen (1997:73) för Landskapet Åland stadgas i § 67:
”Om kommunens bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut gäller,
utöver vad som bestämts i denna lag, i tillämpliga delar vad som
stadgas i bokföringslagen (FFS 655/1973)”.
I enlighet med samma lag § 68 är kommunens räkenskapsperiod ett
kalenderår. Styrelsen skall göra upp ett bokslut för varje räkenskapsperiod och överlämna bokslutet till fullmäktige före utgången av juni
månad året efter räkenskapsperioden. I bokslutet skall ingå en resultaträkning, en balansräkning och bilagor till dem samt en översikt
över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. I verksamhetsberättelsen skall styrelsen redogöra för hur de mål för verksamheten
och ekonomin som fullmäktige ställt upp har nåtts, samt för väsentliga
frågor som gäller kommunens förvaltning och ekonomi som inte redovisas i resultaträkningen eller balansräkningen.
I enlighet med kommunallagen § 70 skall styrelsen, när verksamhetsberättelsen överlämnas, föreslå åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat och för att balansera ekonomin.
./.
Balansbok 2016 återfinns i bilaga.
Räkenskapsperiodens överskott är 18900, 71 €.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens överskott på 18900,71 € överförs till kontot överskott från
tidigare år. Överföringen medför att det ackumulerade överskottet
uppgår till 3 978 983,05 €.
Därtill beslutar kommunstyrelsen att:
- godkänna bokslutet för år 2016.
- underteckna handlingarna samt överlämna handlingarna till revisorerna för slutrevision.
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Därmed överlämnar kommunstyrelsen bokslutet till kommunfullmäktige.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att bokslutet diskuteras under sammanträdet. Maarit Grönlund redogör tematiskt för innehållet i bokslutet.
Bokslutet kommer att lyftas som ärende vid nästa sammanträde.

KS 09.05.2017 § 118
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen har beretts möjlighet att ta del av bokslutet med
tillhörande handlingar. Med anledning av detta rekommenderar kommundirektören att kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige
att räkenskapsperiodens överskott på 18900,71 € överförs till kontot
överskott från tidigare år. Överföringen medför att det ackumulerade
överskottet uppgår till 3978 983,05 €.
Därtill beslutar kommunstyrelsen att:
- godkänna bokslutet för år 2016.
- underteckna handlingarna samt överlämna handlingarna till revisorerna för slutrevision.
Därmed överlämnar kommunstyrelsen bokslutet till kommunfullmäktige.

BESLUT:
Enligt förslag
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Dnr: KANSLI 119/2016
KS § 119

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER FÖRSLAG TILL NYTT LANDSKAPSANDELSSYSTEM

Kommunstyrelse 09.05.2017 § 119

Ålands landskapsregering har begärt utlåtande angående Förslag till
nytt landskapsandelssystem 2018 senast den 31 augusti 2016. Remissversionen återfinns i bilaga.
./.
I inledningen i remissversionen sägs bl.a. följande: ”Det nya åländska
landskapsandelssystemet (LS-systemet) ska liksom det nuvarande
fördela ekonomisk ersättning för den verksamhet som lagstiftaren
ålägger kommuner. Andelar ges på kalkylerade grunder och systemet
utjämnar förutsättningar mellan kommuner för att alla kommuner ska
ha möjlighet att producera likvärdig service. Landskapsandelar kan
även ges på basen av politiska mål, för att främja en viss typ av region eller annan målsättning.”
Vidare fastställs fyra effektmål (s. 4):
1) LS-systemet ska ge kommunerna möjlighet att tillhandahålla
lagstadgad basservice. Målet nås genom inkomst- och kostnadsutjämning.
2) LS-systemet ska vara enkelt och förutsägbart. Målet nås genom
en steglös modell och ett fåtal parametrar som styr fördelningen.
3) LS-systemet ska gynna hållbar tillväxt.
4) LS-systemet ska främja samarbete och samgång.
Förslaget till system består av sex centrala delar (s. 6):
1) Skattekomplettering, som ska utgöra ca 35-50 procent av den totala utdelningen i LS-systemet (s. 2)
2) Kalkylerad landskapsandel för:
- Grundskola
- Socialvård
3) Kostnadsutjämning KST och träningsundervisning
4) Skärgårdsstöd
5) Främjande av fritid och bibliotek
6) Samarbetsstöd/samgångsstöd
Ålands kommunförbund har avgett utlåtande om remissversionen av
Förslag till nytt landskapsandelssystem 2018, se bilaga.
./.
En kalkylering baserad på de senaste årens siffror ger vid handen att
totalsumma erhållna landskapsandelar med det nya systemet skulle
bli ca 2 080 000 euro. Enligt bokslutet 2014 erhöll Eckerö kommun 2
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259 976,00 euro i landskapsandelar det året och enligt bokslutet 2015
erhöll Eckerö kommun 2 333 878,01 euro i landskapsandelar för
2015.
Enligt uttalanden från företrädare för Ålands landskapsregering ska
landskapsandelarna till kommunerna under 2017 bli totalt 1,5 miljoner
euro lägre och sammanlagt 4 miljoner lägre i det nya systemet som
träder i kraft 2018, p.g.a. landskapets sparplaner på 20 miljoner euro.
Kommundirektörens förslag:
Eckerö kommun ansluter sig i allt väsentligt till det utlåtande som
Ålands kommunförbund gjort om Förslag till nytt landskapsandelssystem 2018 och vill därutöver framhålla ett antal punkter, se förslag i
bilaga. Förslaget i bilagan insänds som remissvar från Eckerö kommun till Ålands landskapsregering.
BESLUT:
Styrelsen beslutade återremittera frågan för vidare beredning.
KS § 242/30.8.2016

./.
Kommundirektörens förslag:
Eckerö kommun ansluter sig i allt väsentligt till det utlåtande som
Ålands kommunförbund gjort om Förslag till nytt landskapsandelssystem 2018 och vill därutöver framhålla ett antal punkter, se förslag i
bilaga. Förslaget i bilagan insänds som remissvar från Eckerö kommun till Ålands landskapsregering.
BESLUT:
Enligt förslag.

KS 09.05.2017 § 119
Kommundirektörens förslag:
Eckerö kommun ansluter sig i allt väsentligt till det utlåtande som
Ålands kommunförbund författat om Förslag till nytt landskapsandelssystem och vill därutöver framhålla ett antal punkter, se förslag i bilaga. Förslaget i bilagan insänds som remissvar från Eckerö kommun
till Ålands landskapsregering.
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BESLUT:
Enligt förslag
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Dnr: SOC 111/2017
KS § 120

LAGFÖRSLAG OM ÄNDRING AV LANDSKAPSLAGEN OM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Socialnämnden 08.05.2017 § 74
Ålands landskapsregerings lagberedningen ger socialnämnden i Eckerö kommun möjlighet att lämna synpunkter på lagförslaget om ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvård.
Remissvaren skall sändas lagberedningen tillhanda senast den
22.05.2017
I detta lagförslag föreslår landskapsregeringen att nya bestämmelser
införs med syfte av förkorta tiden på sjukhus för utskrivningsklara patienter som behöver insatser från den kommunalt finansierade sociala
servicen.
Tiden när kommunens betalningsansvar för utskrivningsklara patienter börjar löpa förkortas till tre eller fyra dagar efter det att meddelandet om den förestående utskrivningen skickades till kommunen.
Ersättningsskyldigheten regleras i 18 § i landskapslagen (2011:114)
om hälso- och sjukvården (hälso- och sjukvårdslagen). Första momentet lyder: "Hemkommunen ska erlägga en avgift för en patient
som utan medicinska skäl är kvar inom Ålands hälso- och sjukvård
längre än en vecka efter det att Ålands hälso- och sjukvård har informerat kommunen om att patienten kommer att skrivas ut.
Förslagets konsekvenser
Optimerade vårdtider är bra både ur ett patientperspektiv och ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv. Kommunens betalningsansvar för utskrivningsklara patienter infaller tidigare än enligt gällande lag men
förslaget medför inga kostnadsökningar för den kommunala sektorn
så länge kommunen följer tidsplanen och tar hem de utskrivningsklara patienterna innan betalningsansvaret övergår på kommunen.
Ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvård
17 § Avgifterna. Genom ett tillägg i första momentet ges styrelsen rätt
att delegera vissa beslut. Det gäller beslutanderätten över prissättningen på varor som Ålands hälso- och sjukvård säljer. Det har visat
sig att denna typ av beslut tas bäst av de tjänstemän som befinner sig
i organisationen.
18 § Kommunens rätt till information om framtida insatser. För att patientens hemkommun så snart det är möjligt efter det att en patient
bedöms vara utskrivningsklar ska kunna erbjuda social service är det
viktigt att planeringsarbetet kommer igång tidigt i processen.
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Det är den medicinskt ansvariga läkaren som gör bedömningen om
patienten kommer att behöva kommunens tjänster efter sjukhusvistelsen.
18a § Kommunens betalningsansvar för utskrivningsklara patienter.
Paragrafen reglerar när betalningsansvaret för en patient som vårdas
inom den slutna vården övergår till kommunen.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen följande remiss svar:
För patienter inom ÅHS som redan är klienter inom kommunen föranleder lagförslaget ingen märkbar inverkan på kommunen.
Socialnämnden ställer sig positiva till att man optimerar vårdtiderna
samt verkar för ett stärkt patientperspektiv. Genom förslaget tas även
ett större samhällsekonomiskt ansvar ur den ekonomiska synvinkeln.
I framtiden kan lagförslaget leda till ökade kostnader för kommuner
som har svårt att i egen regi tillhandahålla platser.
Om förslaget går igenom kräver det omstrukturering vid personalplaneringen vad gäller kompetensförsörjning i ärenden, då i beslutsfattande gällande utskrivning.
Socialnämnden ställer sig frågande till en lagändring som inte specificerar den nya kostnaden.
BESLUT:
Enligt förslag
Paragrafen konstateras omedelbart justerad och sänds till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelse 09.05.2017 § 120
Kommundirektörens förslag:
Kommundirektören föreslår att kommunstyrelsen godkänner svaret
på remissen.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att omfatta socialnämndens remiss svar
med tilläggstexten nedan:
Det framstår som oklart över vilka kostnader som det här förslaget
kan medföra för kommunerna. Därmed är förslaget också bristfälligt
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då kommunen inte kan ta ställning till de ekonomiska konsekvensernas omfattning.
Med en allt åldrande befolkning i kommunen sätter det här förslaget
ytterligare press på att tillhandhålla platser inom en orimlig tid. Orimliga tidsramar tvingar kommuner att anpassa sina verksamheter i en
snabbare takt, som kan komma att bli en otrygghetsfaktor för klienterna. Det kan vidare leda till att patientsäkerheten som förslaget avser öka, snarare äventyras.
Eckerö kommun menar att fokus på patienten enbart kan vara när
denne sätts i fokus. Med det i åtanke anser kommunen att förslaget
till vissa delar frångår detta, genom att ändamålet snarare handlar om
att lägga över ekonomiskt ansvar för lagstadgad service på kommunerna.
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KS § 121

FIFAX

Kommunstyrelse 09.05.2017 § 121
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att överta ärendet från byggnadstekniska
nämnden för vidarehantering förutom i de lagstadgade delarna.
Kommunstyrelsen befullmäktigar också kommundirektören att föra
den fortsatta kommunikationen med Fifax representanter. Kommunstyrelsen beslutar därutöver att skapa en referensgrupp för vidarehantering av ärendet, bestående av presidiet för kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige, samt kommundirektören och av denne utsedda tjänstemän.
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KS § 122

UTÖKAT SAMARBETE HAMMARLAND

Kommunstyrelse 09.05.2017 § 122
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet.

BESLUT:
Kommunstyrelsen ställer sig positiva till utökat samarbete med Hammarland och beslutar att föra dialog med Hammarland i detta syfte.
Kommunstyrelsen beslutar också att ge kommundirektören i uppdrag
att sammanställa underlag över vilka områden som kan bli aktuella inför fortsatta diskussioner om samarbete med Hammarland.
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KS § 123

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Kommunstyrelse 09.05.2017 § 123
1. Kommundirektören redogör för senaste veckors aktiviteter
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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: § 115 - 123
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer:
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:
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.
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besvärshandlingarna

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

Tilläggsuppgifter

Fogas till protokollet

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

