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FÖREDRAGNINGSLISTA
KS § 124

Kallelse och beslutförhet

KS § 125

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KS § 126

Val av protokolljusterare, tid och plats

KS § 128
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KS § 129

Arrende: Degersand

KS § 130
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KS § 131

Utlåtande: Lantbruksförvaltning

KS § 132

Anmälningsärenden

Eckerö 15.05.2017

Mikael Selander
Kommunstyrelsens ordförande
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 29.05.2017 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23.05.2017

Nr.
10

Plats och tid

Kommunkansli tisdagen 23.05.2017 kl. 18:00-20:50

Beslutande

Mikael Selander, frånvarande
John Hilander
Jan-Anders Öström
Teres Backman
Gunilla Holmberg
Susann Fagerström
Janne Fagerström

ordförande
viceordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Föredragande

Arsim Zekaj

Kommundirektör

Övriga närvarande

Anders Svebilius
Rune Söderlund, frånvarande

kommunfullmäktiges ordförande
kommunfullmäktiges viceordförande

Paragrafer

§§ 124 - 132

Underskrifter

ordförande

sekreterare

John Hilander

Arsim Zekaj

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö tisdagen den 24.05. 2017, kl. 20.00.

Gunilla Holmberg

Janne Fagerström

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby den 29.05. 2016 kl. 09.00.

Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid

Arsim Zekaj

Underskrift
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Sammanträdesdatum
23.05.2017
KS § 124

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelse 23.05.2017 § 124

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

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
23.05.2017
KS § 125

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunstyrelse 23.05.2017 § 125

FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns med följande extraärende som tillägg:
1. Daghemsutbyggnad
BESLUT:
Föredragningslistan godkänns med extraärendet, daghemsutbyggnad. Ärendet tilldelas §127 enligt ordningen.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
23.05.2017
KS § 126

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Kommunstyrelse 23.05.2017 § 126

FÖRSLAG:
Föregående mötesprotokoll konstateras justerat och utlagt i den tid
som anges i protokollet.
Till protokolljusterare väljs Janne Fagerström och Gunilla Holmberg.
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 9.5.2017.
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.
Protokolljusteringen görs senast den 24.05.2017, kl. 20.00

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
5

Sammanträdesdatum
23.05.2017
KS § 127

KS § 127 Daghemsutbyggnad

Daghemkomitténs förslag:
Daghemskomittén har under året arbetat aktivt för att utreda daghemsutbyggnad i Storby. Under aktuellt kommunstyrelsesammanträde närvarade även Johan Hilander tillika ordfördande i denna
kommitté. Johan Hilander redogjorde för kommitténs arbete samt
lämnade förslag om att kommunstyrelsen ger i uppdrag till komitten
att fortskrida i arbetet samt begära anbud för utbyggnad av daghemmet.
Beslut:
Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget samt att styrelsen parallellt
ska arbeta med markfrågan och trafiksituation i daghemsområdet.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
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Dnr: KANSLI 127/2017
KS § 128

SMART PARK

Kommunstyrelse 23.05.2017 § 128
Närings- och kulturnämnden 15.05.2017 § 50
Kommunstyrelse 25.04.2017 § 111
Lekland Åland AB har inkommit med ett erbjudande om årskort för
kommunens barn samt synlighet på deras anläggning mm.
Smartpark beskriver på sin hemsida sin verksamhet enligt följande;
”Smart Park är en familjepark som drivs med koncept lekfullt lärande.
Det handlar om att lärandet alltid har en del i leken och aktiviteterna.
Vi arbetar konstant för att aktiviteterna ska kännas roliga, lärorika och
säkra. Parken blandar nytt med gammalt och därigenom blir det ett
spännande och fantasifyllt äventyr för hela familjen.”
Smart Park riktar sig i första hand till barn upp till 13 år och Leklandet
för barn i alla åldrar. Barn under tre år har gratis entré till Smart Park.
Till Leklandet har barn under 2 år gratis inträde. Lekland Åland AB
erbjuder kommunen köp av årskort för 75 € för inträde till bägge anläggningar under 2017.
Ordinarie pris för ett årskort till Smart Park är 85 € samt till Leklandet
12 € per gång.
Enligt befolkningsregistret per 1.1.2017, finns det 95 barn i ålder 2-13
år, bosatta i Eckerö kommun. Ett inköp av årskort till Smartpark och
Leklandet för 75 € barnen motsvarar en summa om 7125,00 €.
Ett inköp av årskort till barnen skulle höja trivsel för barnfamiljerna i
kommunen samt även uppmuntra till hälsofrämjande aktiviteter och
sysselsättning som lek & lärande, socialsamvaro samt utevistelse.
Lekland Åland AB har även inkommit med ett erbjudande om synlighet på deras anläggning, tryckta produkter samt hemsida. Kostnaden
för detta uppgår till 7500, 00 € per år. Se bilaga.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar erbjudandet från Lekland Åland AB avseende årskort. Gällande erbjudandet om synlighet remitteras frågan
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
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Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
23.05.2017
till NKN för utlåtande. NKN ska inkomma med svar senast 17 maj
2017.
BESLUT
Enligt förslag
NKN §50

FÖRSLAG:
Vi har fått erbjudande om marknadsplats till ett pris på 7500,00€/år
inne på Smart Parks område. Vi har för tillfället enbart reklamtryck
gällande Eckerö kommun som skall tryckas upp, marknadsföringen
gällande tomtförsäljning ligger nere då Haralds bostadsområde detaljplaneras om samt Kyrkvikens bostadsområde inväntas svar från
BTN/KS.
Vi är intresserade över att marknadsföra oss inne på och utanför området, där en synlig plats tilldelas, önskad synlighet även mot huvudväg 1.
För priset som vi blivit erbjudna ställs vissa krav på placering.
Föredragande anser att 7500,00€/år är för högt värderat, nämnden
kan köpa marknadsföringsplats inom området till priset 4500,00€/år.
BESLUT:
Återremiteras till KS för riktlinjer på hur företagsunderstöd och bidrag
till privata företag skall ges. Beslut på riktlinjer skall finnas klara innan
bidrag ges ut till privata företag.

Kommunstyrelse 23.05.2017 § 128
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet.
BESLUT:
Kommunstyrelsen konstaterar att nämnden inte besvarat styrelsens
frågeställning i enligt med anhållan från Lekland Åland AB. Styrelsen
konsterar också att kommunen inte ger bidrag till privata företag till
kommunen.
Avseende nämndens begäran om att styrelsen ska fatta beslut på
riktlinjer för hur företagsunderstöd ska ske finner styrelsen att detta är
reglerad i rådande lagstiftning som efterlevs av Eckerö kommun.
Kommunstyrelsen återremiterar ärendet till kommundirektören för att
vidare utreda anhållan från Lekland Åland AB, avseende PRerbjudandets innehåll
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
8

Sammanträdesdatum
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KS § 129

ARRENDE: DEGERSAND

Kommunstyrelse 23.05.2017 § 129
Ärendet presenteras under sammanträdet. Förslag på avtal från regeringen finnes som bilaga.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet.
BESLUT:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommundirektören för att
utreda kommunens eventuella driftskostnader.
Kommundirektören ska också utreda möjligheterna om förlängt avtal
med Långben AB samt tillsammans med presidiet för kommunstyrelsen omförhandla arrendeavtalet med landskapsregeringen.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
23.05.2017
KS § 130

DISPOSITIONSRÄTT ECKERÖ KOMMUN

Kommunstyrelse 23.05.2017 § 130
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 Berit Metsik och Arsim Zekaj har rätt
att disponera Eckerö kommuns konton.
Margaretha Häggbloms dispositionsrätt ska hävas till Nordeas webbservicetjänst.
BESLUT:
Ärendet återremitteras.
Kommunstyrelse 23.5.2017 §

Margaretha Häggbloms anställning i kommunen har upphört, dock
inte hennes användarrättigheter till Nordea Web Service.
Kommundirektörens förslag:
Margaretha Häggbloms användar- och administratörrättigheter till
Nordea Web Service avslutas samt att Berit Metsik får dessa.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag och därutöver att kommundirektören ska ta fram en lista på samtliga som har förteckningsrätt
över kommunens konton.

Protokolljusterarnas signatur
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Sammanträdesdatum
23.05.2017
KS § 131

UTLÅTANDE: LANTBRUKSFÖRVALTNING

Kommunstyrelse 23.05.2017 § 131
Utlåtande angående den finska landskapsreformens inverkan på
lantbruksförvaltningem på Åland.
Landskapsregeringen begär kommunernas utlåtande angående de
delar i regeringens förslag till lagstiftning om genomförandet av landskapsreformen och omorganisering av statens tillstånds-, styrningsoch tillsynsuppgifter som gäller förändrat huvudmannaskap för de
uppgifter som idag utförs av lantbrukssekreterarna i kommunerna. Se
bilaga.
Lantbruksnämndens förslag:
Den del av lantbruksförvaltningen som idag är pålagd kommunerna
sköts f.n. på Åland av tre distrikt eller s.k. samarbetsområden.
I
praktiken
sköts
verksamheten
utifrån
en
servicepunkt/lantbrukskansli i vardera samarbetsområde, ett i Godby, ett i
Jomala Prästgården och ett i Kattby.
Denna struktur och detta upplägg har funnits sedan mitten av 1990talet. Det är synnerligen väl inarbetat och fungerar utmärkt.
Kunderna, alltså jordbrukarna, är i allmänhet mycket nöjda med upplägget och uppskattar att servicepunkterna är någorlunda utspridda
på den åländska landsbygden. Detta ger en acceptabel närhet till
myndigheten och en bra, flexibel och nära kund-myndighetsrelation
har byggts upp.
Den tänkta förändringen har sitt ursprung i landskapsreformen i riket
där den kommunala lantbruksförvaltningen planeras att överföras på
de nybildade landskapen. På Åland bildas inget motsvarande landskap och därför står här på Åland valet mellan att förvaltningen flyttas
till Statens ämbetsverk på Åland eller förblir kvar som tidigare hos
kommunerna. Vilket alternativ som än väljs blir det en situation som
inte är likartad den i övriga landet.
Den föreslagna förändringen att flytta verksamheten till Mariehamn
och Statens ämbetsverk förändrar på inget sätt arbetsuppgifterna
utan endast personalens geografiska placering. Inget i förslaget tyder
på några effektiveringsvinster och hela den nuvarande personalen
(f.n. uppdelat på 3,4 heltidstjänster) torde flyttas över.
En fråga som bör klarläggas är just personalen, tar man verkligen
över hela personalen eller ”utnyttjar man situationen” och väljer det
man vill ha.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammantaget anser nämnden att förändringen i sig inte medför någon som helst fördel. Den enda anledningen till förändringsförslaget
verkar vara att man i riket skall genomföra sin landskapsreform.
Ur jordbrukarnas synvinkel blir det däremot, för de allra flesta en klar
försämring bl.a. med tanke på längre avstånd och sämre tillgänglighet
till sin myndighet. Varför flytta en fungerande förvaltning från landsbygden där lantbrukarna finns till en stad med i princip ingen lantbruksverksamhet.
En annan aspekt som talar emot förändringen är att en flyttning av
verksamheten till Mariehamn helt går emot den så ofta uttryckta målsättningen att decentralisera arbetsplatser, alltså flytta arbetsplatserna till landsbygden och skärgården.
Nämnden ifrågasätter även en situation där handläggning och övervakning placeras i samma organisation. Därför anser nämnden att det
bästa är att låta den kommunala lantbruksförvaltningen ligga kvar hos
kommunerna på Åland.
Kommundirektörens förslag:
Den gemensamma lantbruksnämnden fattade den 15 maj 2017, LN §
9 enhälligt beslut om att anta texten ovan som utlåtande till landskapsregeringen. Kommunstyrelsen antar lantbrukssekreterens förslag som utlåtande till landskapsregeringen.
BESLUT:
Enligt förslag

Protokolljusterarnas signatur
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Sammanträdesdatum
23.05.2017
KS § 132

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Kommunstyrelse 23.05.2017 § 132
Kommundirektören lämnar
09.05.2017 – 23.05.2017.

verksamhetsrapport

för

perioden

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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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: §§ 124 - 132
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.

Protokolljusterarnas signatur
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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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