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Sammanträdesdatum
27.06.2017
KS § 149

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunstyrelse 27.06.2017 § 149

FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns med tillägg på extra ärende:
1. Markområdet omkring Solgården/Nyckelpigan
BESLUT:
Föredragningslistan godkänns med tillägget, Markområdet omkring
Solgården/Nyckelpigan. Ärendet hanteras som §167 i 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
27.06.2017
KS § 150

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Kommunstyrelse 27.06.2017 § 150

FÖRSLAG:
Föregående mötesprotokoll konstateras justerat och utlagt i den tid
som anges i protokollet.
Till protokolljusterare väljs Janne Fagerström och Teres Backman.
Janne Fagerström och Gunilla Holmberg justerade 11.4.2017.
John Hilander och Gunilla Holmberg justerade 6.6.2017.
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.

BESLUT:
Kommunstyrelsen väljer Teres Backman och Sanna Söderlund till
protokolljusterare. Justeringen ska ske senast den 28.6.2017 kl.
21.00.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
27.06.2017
KS § 151

BUDGETDIREKTIV

Kommunstyrelse 27.06.2017 § 151

Budgetdirektiv presenteras för Eckerö kommuns nämnder, förvaltningar och verksamheter inför beredning av budgeten för år 2018,
samt tillhörande rambudgetering på nämnd- och förvaltningsnivå, se
bilagor.
Nämndernas nettobudget bör hållas oförändrad i jämförelse med
budget 2017.
Nämnderna skall påbörja budgetarbetet i augusti och då diskutera
önskemål och eventuella förändringar. Budgetförslag inlämnas till
kansliet senast 6.10.2017. I oktober bearbetas budgetförslaget och
kommunens taxor fastställs. Andra veckan i november skall styrelsen
föreslå 2018 års skatteprocenter och då skall ett balanserat budgetförslag vara klart som underlag för förslaget. Detta är en stram tidsplan och alla tjänstemän och nämnder måste hålla tidtabellen.
Budgeten för år 2018 uppgörs som en rambudget. Respektive nämnd
får en ram som är bindande på nettonivå under året.
Nämnderna kan under året disponera sina medel mellan sina ansvarsområden och konton, med undantag för anslag där fullmäktige
bestämmer annat. Nämnderna bör budgetera realistiska inkomster
och utgifter.
Investeringsäskanden bör följa verksamhets- och ekonomiplanen såväl projekt- som beloppsmässigt.
Nämnderna ska samtidigt med budgeten 2018 lämna in en verksamhetsplan för åren 2019-2020. Där ska framgå vilka förändringar i
verksamheten som nämnden planerar samt vilka anskaffnings- och
renoverings- och investeringsplaner som nämnden har.
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen godkänner förslag till budgetdirektiv och rambudgetering för budgetåret 2018 som tillställs kommunens nämnder, förvaltningar och verksamheter. Nämndernas budgetförslag ska vara
kommunstyrelsen tillhanda 6.10.2017.
Alla enskilda anslag skall motiveras så att målet med anslaget framgår. Målet kan anges både i text och siffror. Alla förvaltningar bör eftersträva en analys av mål och måluppföljning och bör därför tänka på
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
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att formulera målen så att de kan utvärderas. Samordningsvinster eftersträvas. Ärendet delges fullmäktige för kännedom.

BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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den ___/___ 20__
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__/__20__
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Sammanträdesdatum
27.06.2017
KS § 152

KOMMUNDIREKTÖRENS VERKSAMHETSRAPPORT

Kommunstyrelse 27.06.2017 § 152

Kommundirektören lämnar
06.06.2017 – 27.06.2017.

verksamhetsrapport

för

perioden

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
27.06.2017
KS § 153

ANBUDSBEGÄRAN FÖR PERSONALADMINISTRATIVT SYSTEM

Kommunstyrelse 27.06.2017 § 153
Kommunstyrelse 14.03.2017 § 68

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, och gjort motsvarande anbudshandlingar för Eckerö, 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

Kommunstyrelse 06.06.2017 § 144
Två anbud har inkommit inom den utsatta tiden för av ÅDA samt
Pedaogo Interaktiv AB. Bedömningen har gjorts utifrån kriterier för det
anbud som totalekonomiskt är mest fördelaktigt. Utifrån denna bedömning finnes att Pedago Interaktiv AB inkommit anbud som totalekonomiskt är mest fördelaktigt. Se bilaga. Hammarlands kommun har
gått vidare med anbudet från Pedago Interaktiv AB.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att inleda förhandlingar med Pedago Interaktiv AB.

BESLUT:
Enligt förslag

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelse 27.06.2017 § 153
Avtal är skickad som utkast från Pedago Interaktiv AB. Utkast finns
som bilaga. Utkastet är granskat av kommundirektörerna i Eckerö
och Hammarland.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner avtalet.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Sammanträdesdatum
27.06.2017
KS § 154

SERVERAVTAL

Kommunstyrelse 27.06.2017 § 154
Kommunen har sedan tidigare beslutat om att byte av server ska ske.
MKAB har inkommit med offert som bättre motsvarar kommunens
förväntningar avseende pris. Kommunen har också en ambition om
att behålla en gemensam server tillsammans med Hammarland i enlighet med tidigare avtal. Hammarland har den 6 juni 2017 beslutat att
teckna avtal om servertjänst med MKAB.
Utkast på fortsatt avtal finns som bilagt. Avtalet innebär att nuvarande samarbete med leverantören Justit AB sägs upp. Uppsägningstiden är två månader.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner avtalet mellan Hammarland och Eckerö
avseende samutnyttjande av servertjänst.
BESLUT:
Enligt förslag

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
27.06.2017
KS § 155

ERFARENHETSTILLÄGG: KANSLIST/LÖNERÄKNARE

Kommunstyrelse 27.06.2017 § 155
Underlaget presenteras på sammanträdet.
BESLUT:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommundirektören för att
utreda gällande tidsförhållanden för tilläggets retroaktiva utbetalning.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende
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Sammanträdesdatum
27.06.2017
KS § 156

ERFARENHETSTILLÄGG: KANSLIST

Kommunstyrelse 27.06.2017 § 156

Underlaget presenteras under sammanträdet.
BESLUT:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommundirektören för att
utreda gällande tidsförhållanden för tilläggets retroaktiva utbetalning.
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Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
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Sammanträdesdatum
27.06.2017
KS § 157

TF. SOCIALCHEF

Kommunstyrelse 27.06.2017 § 157
Jessica Björn har sagt upp sitt uppdrag som tf. socialchef. Hennes
sista arbetsdag är den 27 juni 2017. I enlighet med den dialog kommundirektören haft med socialnämndens ordförande har Marjo Österberg erbjudits tillförordnande av uppdraget som socialchef i Eckerö. Hon är för närvarande socialsekreterare i Lumparland. Marjo Österberg har lång erfarenhet som socialchef och har också anlitats av
Eckerö kommun som expert i olika sammanhang inom det sociala
området. Tillförordnandet görs för perioden 1 juli 2017 – 31 december
2017.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner tillförordnandet av Marjo Österberg som
socialchef för angiven period. Slutlönen sätts efter förhandling med
Marjo Österberg till 4200 euro.
Kommunstyrelsen ger också socialnämnden i uppdrag att omgående
se över och planera personalförsörjningen samt se över vilka funktioner som behövs utifrån rådande förutsättningar och behov i verksamheten.
BESLUT:
Enligt förslag

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
27.06.2017
KS § 158

TF KOMMUNTEKNIKER/TEKNIKER OCH BYGGNADSINSPEKTÖR

Kommunstyrelse 27.06.2017 § 158
Dina Friberg tillika kommuntekniker i kommunen avslutar sitt uppdrag
den 30 juni 2017. Kommundirektören fick i samband med kommunteknikerns ansökan om uppsägning i uppdrag att göra en behovsprövning i dialog med tekniker/byggnadsinspektör Emma Saarela. I
samråd med kommunstyrelsens ordförande och byggnadstekniska
nämndens ordförande Mikael Stjärnfelt fördes därför en dialog med
Trygve Packalen som för närvarande tjänstgör i Hammarland. Av den
dialogen konstateras att Trygve tackar ja till att tjänstgöra i Eckerö en
dag i veckan som tjänsteman samt ännu en dag som konsult med en
ersättning på 40 euro i timmen.
Kommundirektörens förslag:
Kommundirektören finner mot bakgrund av den dialog som varit mellan kommundirektören samt övriga berörda att Emma Saarela tillförordnas som kommuntekniker samt att ett lönetillägg på motsvarande
en total slutlön på 4100 euro fastställs. Tillförordnadet ska löpa på
från den 1 juli 2017 till och med senast den 31 december 2017.
Kommunstyrelsen tillförordnar Trygve Packalen deltid till tekniker/byggnadsinspektör för samma period som ovan med en totallön
på 4000 euro baserad på heltidslön, samt att konsultarvodet sätts till
40 euro per timme.
Kommunstyrelsen ger också byggnadstekniska i uppdrag att snarast
möjligt planera sin bemanning och personalförsörjning.
BESLUT:
Enligt förslag

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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den ___/___ 20__
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Sammanträdesdatum
27.06.2017
KS § 159

MOTION: FOLKOMRÖSTNING

Kommunstyrelse 27.06.2017 § 159
Kommunfullmäktige 15.06.2017 § 44

Motion inkom i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den
24.05.2017 av Rune Söderlund. Se bilaga.
Motionären uppmannar kommunen att anordna en folkomröstning avseende landsskapsregeringens föreslagna kommunindelning.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besvarar motionen med utlåtande om anordnande
av folkomröstning i frågan om ny kommunindelning.
BESLUT:
Kommunstyrelsen förordar enhälligt inför kommunfullmäktige att anordna en folkomröstning avseende landskapsregeringens förslag om
ny kommunindelning enligt motionen.
Kommunfullmäktige 15.06.2017
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige anordnar en folkomröstning avseende landskapsregeringens förslag om ny kommunindelning.
BESLUT:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att planera och vidta förberedande
åtgärder inför en rådgivande folkomröstning. Kommunstyrelsen ska
också i enlighet med motionens andemening formulera frågeställning
inför folkomröstning och presentera detta under kommunfullmäktige i
augusti 2017. Därutöver ska kommunstyrelsen sträva efter att samköra folkomröstningen i Eckerö tillsammans med Hammarland.
Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att vidta
förberedande åtgärder för rådgivande folkomröstning över landsskapsregeringens förslag om ny kommunindelning. Kommunstyrelsen
ska också presentera en frågeställning i röstsedelen i samband med
kommunfullmäktiges sammanträde i augusti. Därutöver ska kommunstyrelsen ska också sträva efter att samköra folkomröstningen tillsammans med Hammarland.
Kommundirektörens förslag:
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes
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Kommunstyrelsen presenterar en frågeställning till kommunfullmäktige. Kommundirektören anser dock att det vore mer praktiskt att folkomröstning ordnas i samband med kommande presidentval i Finland.
Dessutom finner kommundirektören att det i nuläget kan finnas skäl
att avvakta med formulering av fråga/or i röstsedeln. Kommunstyrelsen bör därför inför kommunfullmäktige föreslå att folkomröstning
hålls i samband med kommande presidentval samt att frågeställning
formuleras under hösten 2017.
BESLUT:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommundirektören att utreda samordningsmöjligheter med andra kommuner för en folkomröstning med gemensam frågeställning och tidsplan. .
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Sammanträdesdatum
27.06.2017
KS § 160

ANHÅLLAN SPONSRING: CURLINGHALLEN
Vianor AB har inkommit med anhållan om sponsring. Av anhållan
framgår att Eckerö kommun kan köpa sponsring på olika nivåer inom
curlinganläggningen. Vidare framgår att det i oktober 2017 kommer
hållas ett mästerskap av vikt som kommer sändas i bl.a. Finsk media.
Se bilaga.
Kommundirektörens förslag:
Kommundirektören föreslår att kommunstyrelsen tar ställning till anhållan. Kommundirektören finner sponsringen som ändamålsenlig
och rekommenderar kommunstyrelsen att sända anhållan för behandling i närings- och kulturnämnden.
BESLUT:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommundirektören för att
ta fram riktlinjer och policy i hur och vad kommunen ska sponsra.
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Sammanträdesdatum
27.06.2017
KS § 161

JORDFÖRVÄRV: LINADAL
Landskapsregeringen begär Eckerö kommuns utlåtande över Lekland
Åland Ab:s ansökan om rätt att förvärva och besitta fast
egendom. Fastigheten som avses är Linadal. Se bilaga.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar inför landskapsregeringen att Lekland
Åland Ab:s ansökan godkänns.
BESLUT:
Enligt förslag
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Sammanträdesdatum
27.06.2017
KS § 162

JORDFÖRVÄRV: HEMGÅRDEN
Landskapsregeringen begär härmed Eckerö kommuns utlåtande över
Lekland Åland Ab:s ansökan om rätt att förvärva och besitta fast
egendom. Se bilaga.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar inför landskapsregeringen att Lekland
Åland Ab:s ansökan godkänns.
BESLUT:
Enligt förslag
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Sammanträdesdatum
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KS § 163

JORDFÖRVÄRV: LILLÅKER
Landskapsregeringen begär härmed Eckerö kommuns utlåtande över
Lekland Åland Ab:s ansökan om rätt att förvärva och besitta fast
egendom. Se bilaga.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar inför landskapsregeringen att Lekland
Åland Ab:s ansökan godkänns.
BESLUT:
Enligt förslag
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JORDFÖRVÄRV: VESTERÅKER
Landskapsregeringen begär härmed Eckerö kommuns utlåtande över
Lekland Åland Ab:s ansökan om rätt att förvärva och besitta fast
egendom. Se bilaga.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar inför landskapsregeringen att Lekland
Åland Ab:s ansökan godkänns.
BESLUT:
Enligt förslag
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UTHYRNING LÄGENHET
”Lägenhet om två rum och kök, 56,6 kvm, uthyres i kommunens radhus Ekebo i Storby. Hyran är 366,77 euro/månad + el. Lägenheten
har eluppvärmning. Tillgång till kallförråd och rätt att använda bastu
och tvättstuga i fastighetens servicehus. En garantihyra på en månadshyra uppbärs vid inflyttning. Ekebo ligger centralt med korta avstånd till daghem, skola och bussförbindelse till Mariehamn. Blanketten för bostadsansökan hittar du här. Sista ansökningsdag fredag
30.6.2017. Välkommen in med din ansökan!”

Lägenheten ovan har annonserats ut enligt instruktionerna ovan.
Degersands camping har meddelat att deras kockar Perti Väliima och
Pia Räsänen önskar hyra bostaden from den 28 juni 2017 till mitten
på augusti. Ingen annan ansökan har inkommit.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner att lägenheten hyrs ut till Degersandscamping för önskad period.
BESLUT:
Kommunstyrelsen uppmärksammar att ansökningstiden ännu inte
gått ut för den utannonserade lägenheten. Dock finner kommunstyrelsen med hänsyn till de särskilda skäl som framkommit att lägenheten ska hyras ut för två månader till Degersands camping innan utgången ansökningstid.
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UTLÅTANDE: AVSTÄNGNING AV SKEPPSVIKSVÄGEN
Polisen har inkommit med en begäran om utlåtande över Åland
events Käringssund Triathlon. Enligt förslag från regeringen ska
Skeppsviksvägen vara avstängd för motortrafik en timme i taget med
en lucka på 30 minuter emellan, på lördagen kl. 08.45 – 11.00. Det är
i enlighet med Finska Triathlonförbundets riktlinjer ett krav att vägar
under cykelavsnitten är avstängda, därav anhållan om avstängning.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ser hellre en lösning om växelvis trafik alternativt
att ena filen stängs av. Däremot bedömer kommunstyrelsen att de
angivna tidsramarna är hållbara med hänsyn till säkerheten och
kommunens intresse av eventet.
BESLUT:
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MARKOMRÅDET OMKRING SOLGÅRDEN/NYCKELPIGAN
Kommunstyrelsen diskuterar markområdet omkring Solgården/daghemmet i kopplat till behovet av ökat antal parkeringsplatser i
området.
BESLUT:
Kommunstyrelsen ger i uppdrag till byggnadstekniska nämnden via
daghemskommittén, att planera om markområdet 15-58 norr om Solgården från grönområde till parkering för ca 20 bilar.
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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: 149-152, 155-164, 166
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 153,154,165
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-
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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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