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Mikael Selander
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Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö tisdagen den 13.9. 2017, kl. 22.00

John Hilander

Jan-Anders Öström

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby den 14.9. 2016 kl. 09.00

Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid

Arsim Zekaj

Underskrift
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Sammanträdesdatum
12.09.2017
KS § 206

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelsen 12.09.2017 § 206

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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KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
12.09.2017
KS § 207

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunstyrelse 12.09.2017 § 207
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns med följande extra ärenden:
1. Trafiksäkerhet, skolväg § 223
2. Trafikreglering, Torpvägen § 224
3. Tomtpriser Haralds 14:9 § 225
4. Kommunstyrelsens mötesordning § 226

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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KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
12.09.2017
KS § 208

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Kommunstyrelse 12.09.2017 § 208

FÖRSLAG:
Föregående mötesprotokoll konstateras justerat och utlagt i den tid
som anges i protokollet.
Till protokolljusterare väljs John Hilander och Jan-Anders Öström.
Janne Fagerström och Teres Backman justerade 27.6.2017.
John Hilander och Gunilla Holmberg justerade 15.8.2017.
Jan-Anders Öström och Susann Fagerström justerade 8.8.2017.
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:
Jan-Anders Öström och John Hilander väljs till protokolljusterare. Protokollet ska vara justerat senast 13.9.2017 kl. 22:00.

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
12.09.2017
KS § 209

KOMMUNDIREKTÖRENS VERKSAMHETSRAPPORT

Kommunstyrelsen 12.09.2017 § 209

Kommundirektören lämnar verksamhetsrapport för perioden
22.8.2017 – 19.08.2017. Rapporteringen innehåller verksamhetsrelaterade aktiviteter för perioden ovan. Informationen lämnas till kommunstyrelsen i syfte att de ska få en insyn i driften och aktuell information inom kommunens verksamhetsområden.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom.
BESLUT:
Under kommundirektörens genomgång framgår att kommunen fått en
offert avseende köp av extern juristtjänst med en kostnad på upp till 2
500 euro. Kostnaden avser utredning inom det sociala. Ärendet inom
det sociala är pågående och en bedömning behövs över vilken kommun som bär ansvar för vårdkostnader som uppstått. Kommunerna
som berörs i sammanhanget är Eckerö och Åbo.
Kommunstyrelsen bedömer behovet som särskilt angeläget och beslutar att godkänna DKCO:s offert på upp till 2500 euro, för att genomföra utredning över ansvarsfrågan.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
12.09.2017
KS § 210

FOLKOMRÖSTNING: GENOMGÅNG AV REGELVERK

Kommunstyrelsen 12.09.2017 § 210
Kommundirektören redogör för arbetet med folkomröstning och dess
regelverk. Kommundirektören informerar också om relevanta omständigheter kring samkörning av folkomröstning med presidentval.
Särskild rapport har är bilagt och utsänt till kommunstyrelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom.
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
12.09.2017
KS § 211

KOMMUNDIREKTÖRENS ANSTÄLLNINGSFORM: PRÖVOTIDENS UTGÅNG

Kommunstyrelsen 12.09.2017 § 211
KS § 6/10.1.2017
Rekryteringsgruppen har enligt KS § 264/30.9.2016 anlitat extern expertis vid rekryteringsförfarandet: Olheim Konsult AB har anlitats och
Anette Olheim har assisterat rekryteringsgruppen.
Rekryteringsgruppen har haft sex (6) stycken möten.
Tjänsten som ordinarie kommundirektör har varit lediganslagen under
tiden 10.10-24.11.2016. Inom utsatt tid har elva ansökningar inkommit, se bilagor.
./.
Av de sökande kallades tre på intervju och de tre har även kallats till
djupintervjuer som utförts av Olheim Konsult AB.
Rekryteringsgruppen konstaterar att Arsim Zekaj, med kandidatexamen i samhälls- och kulturanalys, uppfyller behörighetsvillkoren och är
utgående från en helhetsbedömning av kunnande och personliga
egenskaper mest lämplig för befattningen.
Prövotiden börjar när tjänsteutövningen inleds. Prövotiden är sammanlagt fyra månader lång.
Utkast till kommundirektörsavtal i bilaga.
./.
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Arsim Zekaj,
med kandidatexamen i samhälls- och kulturanalys, uppfyller behörighetsvillkoren och är utgående från en helhetsbedömning av kunnande
och personliga egenskaper mest lämplig för befattningen, och att
Arsim Zekaj anställs som ordinarie kommundirektör i Eckerö kommun. Arsim Zekaj anställs med prövotid om fyra (4) månader. Tjänsteförhållandet inleds med prövotid den 1.4.2017. Totallönen är 5 200
euro/månad.
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att ett kommundirektörsavtal sluts
enligt bilaga.
./.
Styrelsen konstaterar att Arsim Zekaj informerats om och godkänt
ovanstående villkor.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
12.09.2017

BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen konstateras omedelbart justerad.

KF § 7/19.1.2017
Bilagor:
- Sammanställning elva sökande
- CV och ansökan Arsim Zekaj
- Utkast till kommundirektörsavtal
./.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att anställa Arsim Zekaj enligt
förslag med följande justeringar:
1. Prövotiden förändras från fyra månader till sex månader, vilket
specificeras i punkt 3.a i bilagt arbetsavtal.
2. Arbetstiden preciseras i avtalets punkt 3.c i bilagt arbetsavtal.

KS 12.9.2017
Styrelseordförandens förslag:
Arsim Zekaj är anställd som ordinarie kommundirektör. Anställningen
har föregåtts av en prövotid om 6 månader, med start den 1 april
2017. Inget annat har framkommit än att tjänsteförhållandet ska fortlöpa efter prövotidens utgång.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tjänsteförhållandet för Arsim Zekaj ska fortlöpa efter prövotidens utgång.
BESLUT:
Arsim Zekaj anmälde jäv. Jäv konstaterades. Arsim Zekaj närvarade
inte under punkten. Gunilla Holmberg valdes till sekreterare för punkten.
Jan-Anders Öström föreslår att rekryteringsgruppen kallas in för att
bereda ett utlåtande inför kommunstyrelsens behandling av ärendet
och det förslag som ska tillställas kommunfullmäktige för beslut. Förslaget fick inget understöd och förfaller därmed.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
12.09.2017

Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelseordförandens 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
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Dnr: 266 /2017
KS § 212

KOMMUNINDELNINGSUTREDNING: BEGÄRAN OM SAMTYCKE

Kommunstyrelsen 12.09.2017 § 212

Jomala kommun har insänt protokoll (Dnr. 266/2017) från dess kommunfullmäktige, av vilket begäran om ställningstagande från Eckerö
kommun till kommunindelningsutredning framförs. Se bilaga. Av den
inkomna inbjudan framgår följande:
”Representanter för Jomala, Lumparland, Lemland, Hammarland och
Eckerö har vid två tillfällen, 1.6.2017 och 21.6.2017, diskuterat möjligheterna till en eventuell frivillig kommunsammanslagning framom
den tvingande kommunsammanslagning landskapsregeringen föreslagit. Jomala kommuns uppfattning är att det finns ett stöd för en
kommunindelning där Jomala, Lumparland, Lemland, Hammarland
och Eckerö bildar en ny kommun i stället för att lanskapsregeringens
förslag genomdrivs med tvång.
En kommunindelning där Jomala, Lumparland, Lemland, Hammarland och Eckerö bildar en ny kommun skulle främja ordnadet av service, förbättra levnadsförhållandena för invånarna, förbättra verksamhetsmöjligheterna för näringarna, främja kommunernas funktionsförmåga och främja kostnadseffektivitet. Som exempel kan ges mindre
nyckelpersonsberoende, större möjlighet till specialisering för anställda, enhetlig planläggning, samlade upphandlingar, möjlighet till
lägre avgifter då flera är med i finansieringen samt möjlighet till mer
kostnadseffektiva enheter.
Enligt 1 § 1 mom. 1 punkten i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa lagar om kommunindelning (ÅFS 1997:76) ska
rikets kommunindelningslag (FFS 1196/1997) tillämpas på Åland med
vissa undantag främst gällande behöriga myndigheter och sammanslagningsunderstöd. I enlighet med 4 § 1 mom. kommunindelningslagen ska en ändring av kommunindelningen verkställas ifall de berörda kommunernas fullmäktige gemensamt föreslår en sådan ändring och detta inte strider mot förutsättningarna i 1 § och 3 § kommunindelningslagen.
Ett ärende om ändring av kommunindelning kan även, enligt 6 § 1
mom. kommunindelningslagen, anhängiggöras genom att fullmäktige
i en berörd kommun skickar en framställning till landskapsregeringen.
Med anledning av omfattningen eller svårighetsgraden hos ett ärende
som gäller ändring i kommunindelningen eller av någon annan grunProtokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
12.09.2017

dad anledning kan landskapsregeringen, i enlighet med 8 § 1 mom.
kommunindelningslagen, bestämma att det ska verkställas en särskild utredning för vilken landskapsregeringen, efter att ha hört respektive kommuner, tillsätter en eller flera kommunindelningsutredare.
Kostnaderna för verkställande av utredningen och för de kommunala
folkomröstningar som landskapsregeringen eventuellt förordnar betalas av landskapets medel. Ifall en framställning om ändring av kommunindelningen medför att antalet kommuner minskar ska de berörda
kommunerna, enligt 3 b § landskapslagen om tillämpning i landskapet
Åland av vissa lagar om kommunindelning (ÅFS 1997:76), erhålla ett
sammanslagningsunderstöd om 131 euro per kommuninvånare ifall
den nya kommunen har över 7 000 invånare. Detta stöd betalas sedan ut under 5 år utgående från procentsatserna 100 %, 80 %, 60 %,
40 % och 20 %. Landskapsregeringen har även aviserat att stödnivåerna för sammanslagningsunderstöd sannolikt sänks under processen att verkställa det tvingande förslaget till ny kommunstruktur på
Åland. Med beaktande av fördelarna med en kommunindelning där
Jomala, Lumparland, Lemland, Hammarland och Eckerö bildar en ny
kommun framom landskapsregeringens tvingande förslag och möjligheten till högre sammanslagningsunderstöd finns skäl för de berörda
kommunerna att gemensamt, i enlighet med 4 § 1 mom. kommunindelningslagen, skicka en framställning till Ålands landskapsregering
om förslag till ändrad kommunindelning. På detta sätt kan landskapsregeringen tillsätta en eller flera kommunindelningsutredare och möjligheten till högre sammanslagningsunderstöd kvarstår. Utgående
från invånartalet 9 590 i de berörda kommunerna 31.12.2016 skulle
sammanslagningsunderstödet totalt uppgå till 3 768 870 euro (1 256
290 euro + 1 005 032 euro + 753 774 euro + 502 516 euro + 251 258
euro).
Kommunfullmäktige beslutade att Jomala kommun gemensamt med
fullmäktige i de andra berörda kommunerna, i enlighet med 4 § 1
mom, 6 § 1 mom. och 8 § 1 mom. kommunindelningslagen, ska föreslå en kommunindelning där Jomala, Lumparland, Lemland, Hammarland och Eckerö bildar en ny kommun.
Med anledning av omfattningen och svårighetsgraden i ärendet bör
landskapsregeringen före slutlig ställning kan tas, i enlighet med 8 § 1
mom. kommunindelningslagen, verkställa en särskild utredning och
tillsätta en eller flera kommunindelningsutredare.
Dessa utredare bör bland annat se på möjligheten till fortsatt regional
representation utöver val till fullmäktige. Jomala kommun beslutade
även att en förutsättning för att skicka in framställningen till landProtokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
12.09.2017

skapsregeringen är att ett samtycke inhämtats från fullmäktige i de
berörda kommunerna Lumparland, Lemland, Hammarland och Eckerö. Det är med beaktande av den demokratiska rätten ytterst viktigt
att samtliga berörda kommuner själva tar ställning i frågan.”
Kommundirektörens förslag:
Kommundirektören föreslår att kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige ger sitt utlåtande gällande, Jomala kommuns begäran om
samtycke för en kommunindelningsutredning.
BESLUT:
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och finner att följanade utlåtande ska ges: Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige
att ge sitt samtycke för en kommunindelningsutredning under förutsättning att en konsekvensanalys görs. Ett särskilt fokus för konsekvensanalysen bör vara de perifera områdenas påverkansmöjligheter
samt säkerställande av samhällsservice.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Sammanträdesdatum
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KS § 213

UTREDNING: ÄLDREOMSORGSLEDARE

Kommunstyrelsen 12.09.2017 § 213
Socialnämnden 05.06.2017 § 83
Socialnämnden 08.05.2017 § 62
Socialnämnden 06.03.2017 § 33
Befattningsbeskrivningen för tjänsten som äldreomsorgsledare omarbetades i början av 2016. Beslut SN§ 6/2017 innebar att
arbetsbeskrivningen för tjänsten som äldreomsorgsledare omarbetasdes med avsikt att äldreomsorgsledaren skall verkar som föreståndare för Solgården och hemvården. Äldreomsorgsledarens huvuduppgifter är att ansvara för och att handha ledande närvårdar- och
föreståndaruppgifter inom äldreomsorgen. Detta beslut är tidsbestämt
fram till den 31.12.2017 i avvaktan på vidare beslut angående kommunernas socialtjänst.
En äldreomsorgsledare anställdes för arbete 100 % fram till den
31.12.2017. En utredning om hur omarbetningen fyllt sitt syfte och om
den nya befattningsbeskrivningen och arbetsuppdelningen skall permanentas bör genomföras.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden beslutar att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda
äldreomsorgsledare tjänsten.
Rune Söderlund föreslår att arbetsgruppen utgörs av Socialnämndens presidier samt Jan-Anders Öström.
Tess Backman understöder Söderlunds förslag
BESLUT
Beslut enligt Rune Söderlunds förslag
Socialnämnden 08.05.2017 § 62
Utredningsgruppen pressenterar sitt arbete såhär långt.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden antecknar sig informationen till kännedom
BESLUT
Enligt förslag
Socialnämnden 05.06.2017 § 83
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes
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Hänv: Äl utr protokoll 28.03.2017
Hänv: Äl hörande 1 och 2
Hänv: Äl hörande 3 och 4
Hänv: Äl hörande 5
Hänv: Hörande skriftligen närvårdare
Hänv: Hörande skriftligen
Hänv: KS § 227 1.9.2015
Hänv: Forskning Karolinska institutet
Hänv: Befattningsbeskrivning
Hänv : Jämförelse Sund, Geta, Finström och Hammarland
Hänv: Annons äldreomsorgsledare
Hänv : Äl avslutande protokoll
Arbetsgruppen har på uppdrag av socialnämnden utrett hur omarbetningen av äldreomsorgsledare tjänsten fyllt sitt syfte och om den nya
befattningsbeskrivningen och arbetsuppdelningen skall permanentas.
Arbetsgruppens slutsats är att omarbetningen av äldreomsorgsledare
tjänsten fyllt sitt syfte och bör permanentas.
Arbetsgruppens förslag är att socialnämnden beslutar att anföra inför
kommun styrelsen att omarbetningen av äldreomsorgsledare tjänsten
permanentas och utlyses, anställningsbeslutet delegeras till socialnämnden.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden beslutar enligt arbetsgruppens förslag:
Att: Anföra inför kommunstyrelsen att omarbetningen av äldreomsorgsledare tjänsten permanentas och utlyses, anställningsbeslutet delegeras till socialnämnden.
Rolf Söderlund föreslår att utbildningskravet skall vara en högskoleutbildad sjukskötare för anställning av äldreomsorgsledare. Samt att
anställningsbeslutet inte delegeras till socialnämnden
Rolf Söderlunds förslag finner inget understöd och förfaller därmed.
BESLUT
Enligt socialchefens förslag
Rolf Söderlund reserverar sig mot beslutet.
Kommunstyrelsen 12.9.2017 § 213
Kommundirektörens förslag:
Kommundirektören föreslår att kommunstyrelsen diskuterar och tar
ställning till socialnämndens förslag.
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BESLUT:
Kommunstyrelsen konstaterar under diskussion över socialnämndens
förslag att behov att ta del av de bilagor som legat till grund för
nämndens och den särskilda arbetsgruppens förslag föreligger.
Susann Fagerström föreslår återremiss. Förslaget får understöd av
Gunilla Holmberg och John Hilander. Ärendet återremitteras därför till
kommundirektören för att bifoga tidigare bilagor till nästa sammanträde.
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ARBETSGRUPP FÖR OCH EFTERMIDDAGSVÅRD

Kommunstyrelsen 12.09.2017 § 214
Socialnämnden 05.06.2017 § 87

Socialnämnden 12.12.2016 § 172
Socialnämnden 07.11.2016 § 157
Socialnämnden 03.10.2016 § 147
Morgon och eftermiddagsverksamheten i Eckerö kommun omfattas och regleras av i lagen om grundläggande utbildning som
påbjuder att barn i årskurs ett och två samt barn med specialbehov har lagenlig rätt till morgon- och eftermiddagsvård. Eftis
är en del av den fostrande gemenskap barnet omges av under
sina första skolår.
Ofta börjar/slutar föräldrarnas arbetsdag tidigare/senare än
barnets skoldag och då finns föris/eftis till för barnet. Utgångspunkten med eftis är alltså att erbjuda barnet en trygg plats att
vara på före eller efter skolan och på detta sätt hjälpa familjerna
i deras fostrande arbete. I eftis stöder man barnets växande
och utveckling och skapar en grund för goda fritidssysselsättningar.
Med eftisverksamheten strävar man också efter att främja jämlikheten i samhället och förebygga utslagning. Eftis är frivilligt
för barn och det understryks att eftis ordnas på barnens fritid efter skolan. Eftis är alltså inte till innehållet en fortsättning på
barnens skoldag. Verksamheten skall vara mångsidig och stimulerande men barnen skall också ha möjlighet till att vila eller
fritt vara för sig själv om de vill.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden utser en arbetsgrupp som har till uppgift att utreda hur kommunens för och eftermiddagsverksamhet skall utvecklas och förnyas. Samt komma med förslag på hur den skall
organiseras i framtiden.
BESLUT
Återremiteras
Socialnämnden 07.11.2016 § 157
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden utser en arbetsgrupp som har till uppgift att utreda hur kommunens för och eftermiddagsverksamhet skall utvecklas och förnyas. Samt komma med förslag på hur den skall
organiseras i framtiden.
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BESLUT
Socialnämnden beslutar att utse Rolf Söderlund och Kerstin
Wikgren till arbetsgruppen. En tredje plats i arbetsgruppen finns
till förfogande om ytterligare ledamot önskar delta. Gruppen utser internt en ordförande vid första mötet.
Jessica Björn deltar å tjänstens vägnar som sekreterare och
sammankallare till arbetsgruppen.
Gruppen har möjlighet att kalla övrig expertis efter behov.
Socialnämnden 12.12.2016 § 172
Hänv: Arbetsgruppens protokoll möte 1
Hänv: Arbetsgruppens protokoll möte 2
Hänv: Arbetsgruppens protokoll möte 3
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Arbetsgruppen pressenterar sitt arbete.
BESLUT
Socialnämnden beslutar att anställa Nevin Borgs som för och
eftermiddagsledare 61.43% samt Matilda Bonds som för och eftermiddagsledare 34,64% anställningen gäller för hela vårterminen 2017.
Socialnämnden återremiterar resten av ärendet.
Paragrafen justeras omedelbart.
Socialnämnden 05.06.2017 § 87
Hänv: Protokoll stormöte 08.05.2017
Hänv: Skolnämndens protokoll §19/2017
Den 08.05.2017 hölls utredningsförhandlingar mellan socialvårdsmyndigheten, skol och fritidsnämnden samt skoldistriktet, där följande
deltog: Jessica Björn Socialchef, Magnus Jansson Socialnämndens
ordförande, Christina Jansson skol och fritidsnämndens ordförande,
Maria Bonds rektor Eckerö skolan,
Mathias Eriksson Skoldirektör på södra Ålands högstadiedistrikt k,f,
Rolf Söderlund Socialnämndsledamot samt ordförande för och eftis
arbetsgrupp, Kerstin Wikgren Socialnämndsledamot samt medlem i
för och eftis arbetsgrupp, Nevin Borgs för och eftermiddagsledare
samt Jesper Wirtanen, ledamots assistent.
Samtliga tjänstemän kom överens om att för och eftis förvaltningen
med fördel kan flyttas från Socialnämnden till skol och fritidsnämnProtokolljusterarnas signatur
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den.
Förvaltningen bör flyttas och lokalerna skall eventuellt överlåtas, personal kan med fördel jobba kvar.
Socialnämnden skall sända en officiell förfrågan om övertagande till
skol och fritidsnämnden med mål att flytt skall ske den 1.1.2018.
Avgifts uträkning kan ligga kvar på centralkansliet.
Skol och fritidsnämnden har vid möte §19/2017 godkänt övertagandet
av för och eftis förvaltningen.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden beslutar att sända anhållan om övertagande av för
och eftis förvaltningen samt lokaler till skol och fritidsnämnden från
och med 1.1.2018.
BESLUT
Enligt förslag Överföring av fritidshemsverksamheten från socialnämnden till skol- och fritidnämnden

SKFN 2.5.2017
Bilaga 6/3/2017 Socialnämndens behandling av ärendet
Bilaga 7/3/2017 Arbetsgruppens protokoll
Socialnämnden har sedan hösten 2016 haft utvecklingen av fritidshemsverksamheten på sitt bord och behandlat ärendet vid tre tillfällen. Dessutom har en arbetsgrupp varit tillsatt och har hittills hunnit
med 4 möten. Ett av de alternativ som förts fram är att skol- och fritidsnämnden skulle handha fritidshemsverksamheten i Eckerö fr.o.m.
1.1.2018. Enligt protokollen har en diskussion förts med skolföreståndaren om att verksamheten skall flytta in i skolan. Ett möte är inbokat
den 8.5.2017 kl. 17.00 med socialnämnden där nämndernas ordförande deltar liksom de beredande tjänstemännen i nämnderna samt
skolföreståndaren och fritidshemsföreståndaren.
Förslag: Skol- och fritidsnämnden diskuterar hur man förhåller sig till
ett övertagande av fritidshemsverksamheten från socialnämnden.

Beslut: Skol- och fritidsnämnden ställer sig positiva till ett övertagande av fritidshemsverksamheten.
Vad gäller utrymmen så finns det för närvarande
inte något lämpligt alternativ i skolbyggnaden.
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Bilaga 6/5/2017 Protokollsutdrag från socialnämnden 5.6.2017, § 87
Socialnämnden har vid sitt möte den 5.6.2017, § 87 beslutat skicka
en anhållan till skol- och fritidsnämnden om att skol- och fritidsnämnden skall överta fritidshemsverksamheten fr.o.m. 1.1.2018.
Beslutet i socialnämnden baserar sig på det möte som hölls mellan
representanter för de båda nämnderna den 8.5.2017. Mötet enades
om att fritidshemsverksamheten kunde ingå i skol-och fritidsnämndens ansvarsområde eftersom det berör samma barn som nämnden i
övrigt handhar.
Fördelar beträffande informationsflöde och i personalfrågor ansågs
vara viktiga orsaker till en ev. överflyttning. Mötet enades också om
att de utrymmen som för närvarande används av fritidshemsverksamheten även
kommer att behövas i fortsättningen. Centralkansliet bör även i fortsättningen hantera fritidshemsavgifterna. Budgeteringen inför 2018
bör skö- tas av socialnämnden.
Förslag: Skol- och fritidsnämnden förordar inför kommunstyrelsen att
fritidshemsverksamheten fr.o.m. 1.1.2018 överförs från socialnämnden till skol- och fritidsnämnden.
Beslut: Enligt förslag

Kommunstyrelsen 12.09.2017 § 214
Kommundirektörens förslag:
Kommundirektören konstaterar att både skol- och fritidsnämnden
samt socialnämnden ställer sig positiva till att fritidsverksamheten
överförs från socialnämnden till skol- och fritidsnämnden. Det har heller inte i övrigt framkommit några svårigheter som skulle kunna utgöra
hinder för överföringen. Därför föreslår kommundirektören att kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att fritidsverksamheten överförs från socialnämnden till skol- och fritidsnämnden fr.o.m 1
januari 2018.
BESLUT:
Kommunstyrelsen återremiterar ärendet till kommundirektören för att
utreda budget- och tjänstemanansvaret vid en överföring av fritidsverksamheten från socialnämnden till skol- och fritidsnämnden.
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BESVÄR: KOMMUNFULLMÄKTIGE § 53 17.8.2017

Kommunstyrelsen 12.09.2017 § 215
Den 5 september 2017 inkom besvär avseende ärendebehandlingen
för KF 17.8.2017 § 53, Tilläggsanslag: Grundförbättring, Nyckelpigsgatan. Besväret är riktat till Förvaltningsdomstolen i Mariehamn och
undertecknats av kommunfullmäktigeledamöterna, Kerstin Wikgren
och Tommy Nordin..
Ledamöterna yrkar att det i ärendet begåtts förvaltningsmässiga fel
och därför bör BTN, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige göra
om hela ärendebehandlingen med adekvat beredning. Vidare yrkas
verkställighetsförbud av beslutet fram tills detta gjorts. Se bilaga
Ålands förvaltningsdomstol har inkommit med en anmodan om utlåtande med anledning av besväret. Utlåtande ska innehålla en redogörelse över ärendet samt svar till de grunder som framförs för besvären, inklusive yrkandet på verkställighetsförbud.
Utlåtandet ska också innehålla en utsaga av ordföranden för sammanträdet i fullmäktige avseende behandlingen av ärendet i fullmäktige med hänsyn till invändningen mot hur sammanträdesförfarandet
protokollförts.
Därutöver har förvaltningsdomstolen begärt samtliga handlingar i
ärendet samt en företeckning över dessa. Handlingarna ska återsändas tillsammans med besvärshandlingarna.
Kommunens svar och begärda handlingar till den del vad avser yrkandet på verkställighetsförbud ska vara domstolen tillhanda senast
14 september 2017. Utlåtandet i huvudsaken kan tillställas senare
dock senast den 5 oktober 2017.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar ställning till det inkomna besväret och befullmäktigar kommundirektören, att för kommunstyrelsens räkning ge utlåtande avseende yrkandet på verkställighetsförbud.
Kommunstyrelsen förbehåller sig rätten att inkomma med kompletterande utlåtande över huvudsaken enligt angivna tidsramar från förvaltningsdomstolen.
Kommunstyrelsen uppmanar kommunfullmäktiges ordförande att
lämna en utsaga för sammanträdesförfarandet i överensstämmelse
med förvaltningsdomstolens instruktion.
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BESLUT:
Kommunstyrelsen diskuterar det inkomna besväret från Kerstin Wikgren och Tommy Nordin. Efter diskussionen beslutar kommunstyrelsen att ge följande utlåtande till Ålands förvaltningsdomstol:
”Bakgrund:
Ålands förvaltningsdomstol har med anledning av inlämnat besvär
begärt utlåtande av Eckerö kommun gällande KF § 53 17.8.2017. Av
besväret framgår att komunfullmäktigledamöterna, Kerstin Wikgren
och Tommy Nordin yrkar att byggnadstekniska nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige på nytt ska behandla KF § 53
17.8.2017. Tills detta skett yrkas verkställighetsförbud för beslutet.
Eckerö kommun anmodas att senast den 14 september 2017 ge yttrande vad avser yrkandet om verkställighetsförbud.
Lagrum:
Kommunallagen:
42 §. Kallelse
Fullmäktige sammankallas av fullmäktiges ordförande
eller vid förhinder för denna av vice ordföranden.
Vid förhinder för hela presidiet kan fullmäktige
sammankallas av styrelsens ordförande, som också
utfärdar kallelse till ett nyvalt fullmäktiges första
sammanträde.
Kallelse till sammanträde jämte handlingar skall
sändas till ledamöterna minst sju dagar före sammanträdet,
om inte fullmäktige i förvaltningsstadgan
beslutar om en kortare tid. Inom samma tid skall sammanträdet
kungöras på det sätt som bestäms i 12 §.
Om fullmäktige avbrutit sitt sammanträde och fastställt
dag och tidpunkt då sammanträdet skall fortsätta
behöver en ny kallelse inte utfärdas.
44 §. Förutsättningar för behandling av ärenden
Fullmäktige kan endast handlägga ärenden som
nämnts i kallelsen till sammanträdet och som i enlighet
med bestämmelserna i denna lag beretts av styrelsen
eller ett beredningsorgan som avses i 45 §.
Om ett ärende enligt en uttrycklig bestämmelse skall
handläggas vid ett särskilt sammanträde, skall ärendet
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handläggas vid det sammanträdet även om inte detta
nämnts i kallelsen. Fullmäktige kan besluta att handlägga
även andra ärenden som inte nämnts i kallelsen.
Ett ärende som skall beredas och som inte har beretts
av styrelsen eller annat beredningsorgan kan handläggas
endast om fullmäktige enhälligt beslutar det.
Eckerö kommuns förvaltningsstadga:

4:11 Kallelse till sammanträden
Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden skall utsändas minst
sju dagar innan sammanträdet till varje kommunfullmäktigeledamot
och till kommunstyrelsens presidium. I kallelsen anges datum, tidpunkt och plats för sammanträdet samt vilka ärenden som skall upptagas till behandling.

4:13 Föredragningslista
Föredragningslistan skall innehålla en förteckning och redogörelse
över de ärenden som skall behandlas och beredda förslag till beslut
från kommunstyrelsen, eller från annat organ som kommunfullmäktige i särskilda fall utsett till beredningsorgan.
Föredragningslistan bör medfölja kallelsen till sammanträdet men kan
också sändas skilt. Det anges i dessa fall i kallelsen att vissa handlingar tillhörande föredragningslistan utsändes i skild ordning vid senare tillfälle. Handlingar kan också i exceptionella fall föreläggas
kommunfullmäktige först vid sammanträdet.
Föredragningslistan skall tillställas de ordinarie ledamöterna i kommunfullmäktige samt ordföranden och vice ordföranden i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens bedömning
Kommunstyrelsen konstaterar att kallelsen till kommunfullmäktiges
sammanträde den 17.8.2017 skickats i enlighet med kommunallagen
och kommunens förvaltningsstadga. I kallelsen har angivits datum,
tidpunkt, plats för sammanträdet samt vilka ärenden som ska upptagas till behandling. Detta gäller således även ärende § 53 med tilläggsinformation, att ärendet kommer presenteras i sin helhet under
kommunfullmäktiges sammanträde, med beaktande av ärendets exceptionella karaktär. Tillvägagångsättet bedömer inte kommunstyrelsen i Eckerö strida mot varken § 42 i kommunallagen eller kommunens förvaltningsstadga 4:11 och 4:13.
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Kompletterande beredning har tillsänts ledamöterna den 16.8.2017
inför sammanträdet. Kommunfullmäktiges ledamöter har också under
sammanträdet fått beredningen från byggnadstekniska nämnden och
kommunstyrelsen presenterad. Med anledning av detta bedömer
kommunstyrelsen att förutsättningarna för behandling av ärendet är i
linje med § 44 och i enlighet med bestämmelserna i denna lag, beretts av styrelsen och i beredningsorgan.
Kommunstyrelsen finner vid en sammantagning bedömning att behandlingen av detta exceptionella ärende inte brustit på de grunder
som Kerstin Wikgren och Tommy Nordin gör gällande. Konsekvensen
vid ett verkställighetsförbud skulle innebära stora merkostnader för
kommunen. Eckerö kommun bedömer vidare att det vid ett verkställighetsförbud finns en påtaglig risk att behöva gräva upp nylagd väg
med de kostnader som kan uppkomma vid läckage.
Kommunstyrelsen anser därutöver att det finns synnerligen vägande
skäl för beslutets verkställighet. Denna bedömning görs enligt gällande rättspraxis. Ett uppskov av verkställigheten av beslutet skulle
leda till att beslutet blir meningslöst med hänsyn till de handläggningstider som ett besvär vid Ålands förvaltningsdomstol har. Mot
bakgrund av ovan bestrider därför Eckerö kommun yrkandet på verkställighetsförbud av KF § 53 17.8.2017.”
Utlåtandet sänds som skilt bilaga, undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören.
Kommunstyrelsen förbehåller sig också rätten att inkomma med
kompletterande utlåtande över huvudsaken enligt angivna tidsramar
från förvaltningsdomstolen.
Kommunstyrelsen uppmanar kommunfullmäktiges ordförande att
lämna en utsaga för sammanträdesförfarandet i överensstämmelse
med förvaltningsdomstolens instruktion.
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Dnr: KANSLI 274/2017
KS § 216

BEGÄRAN OM FÖRSLAG: FÖRSLAG TILL MEDLEMMAR SOM REPRESENTERAR
KOMMUNERNA I SKATTERÄTTELSENÄMNDEN FÖR ÄMBETSPERIODEN 01.01.201831.12.2022

Kommunstyrelsen 12.09.2017 § 216

Skatteförvaltningen har per brev (Dnr 274/2017) inkommit med begäran om förslag på medlemmar och deras personliga ersättare för de
skatterättelsenämndens sektioner för ämbetsperioden1.1.2018 31.12.2022.
En person som utses till medlem av skatterättelsenämnden ska vara
väl insatt i beskattningen. Med detta avses att personen ska ha särskild sakkunskap gällande beskattningen. Innan förslag ges ska man
på lämpligt sätt se till att den föreslagna personen kan betraktas vara
till den grad förtrogen med beskattningen att man kan anse att personen har särskild sakkunskap i beskattningsfrågor. På medlemmarna
vid skatterättelsenämnden tillämpas jävsgrunder enligt 28 § i förvaltningslagen.
Eftersom kommunernas antal är betydligt större än antalet sektioner
vid skatterättelsenämnden är det att rekommendera att två eller fler
kommuner lämnar in ett gemensamt förslag. Till förslaget bifogas en
nödvändig utredning om den föreslagna personens och ersättarens
förtrogenhet med beskattningen samt båda personers skriftliga samtycke till uppdraget. Se bilaga.
Skatterättelsenämndens sektion som behandlar åländska skattskyldiga måste ha medlemmar och ersättare vars hemkommun är på
Åland. Ålands kommunförbund har meddelat att förbundet kan samordna förslagen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att befullmäktiga Ålands kommunförbund
att på Eckerö kommuns vägnar föreslå medlem och ersättare till skatterättelsenämnden.

BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 369/2016
KS § 217

MOTION ANGÅENDE FÖRSÄLJNING AV KYRKVIKENS BOSTADSOMRÅDE,
UPPFÖLJNING

Kommunstyrelsen 12.09.2017 § 217
Byggnadstekniska nämnden 15.05.2017 § 59
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.
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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.

BTN 15.05.17 § 59

Byggnadsinspektörens förslag:
En detaljplan över Kyrkvikens bostadsområd fastställdes 10.10.2013
§ 61 av kommunfullmäktige. Området och dess kommunalteknik mättes in av Alandia map år 2014. Enligt detaljplanen finns det 23 st bostadstomter. Den befintliga detaljplanen överensstämmer inte till alla
delar med hur området disponeras idag. På ett av grönområdena har
det byggts en gata och kommunaltekniken på området har inte utritats i detaljplanen så vissa tomter har kommunalteknik som korsar
tomterna som tyvärr gör att det i dagsläget inte går att bebygga alla
tomter då kommunen inte godkänner att byggnader uppföras ovan
kommunalteknik (avlopp och vatten).
På detaljplaneområdet finns det idag 8 st tomter som är i privat ägo,
resterande mark ägs av kommunen. Se bilaga, BTN 15.05.2017, §
59 för ägarförhållanden.
I investeringsbudgeten för år 2017 finns medel för att åtgärda ett
backfall i befintligt avlopp.
Ett behov av att uppdatera detaljplanen finns, men innan eventuell
försäljning är det ofördelaktigt att kommunen bekostar en detaljplaneändring eftersom eventuell köpare säkerligen har egna planer och
visioner om området och vill ändra på tomtindelningen. Vid eventuell
försäljning behöver köparen informeras om att detaljplanen behöver
uppdateras.

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden ger följande utlåtande till kommunstyrelsen:
En detaljplan över Kyrkvikens bostadsområde fastställdes 10.10.2013
§ 61 av kommunfullmäktige. Området och dess kommunalteknik mätProtokolljusterarnas signatur
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tes in av Alandia map år 2014. Enligt detaljplanen finns det 23 st bostadstomter. Den befintliga detaljplanen överensstämmer inte till alla
delar med hur området disponeras idag. På ett av grönområdena har
det byggts en gata och kommunaltekniken på området har inte utritats i detaljplanen så vissa tomter har kommunalteknik som korsar
tomterna som tyvärr gör att det i dagsläget inte går att bebygga alla
tomter då kommunen inte godkänner att byggnader uppföras ovan
kommunalteknik (avlopp och vatten).
På detaljplaneområdet finns det idag 8 st tomter som är i privat ägo,
resterande mark ägs av kommunen. Se bilaga, BTN 15.05.2017, §
59 för ägarförhållanden. Kan konstateras att ägarförhållandena i bl.a.
Marholmsvägen och bryggan är oklar.
I investeringsbudgeten för år 2017 finns medel för att åtgärda ett
backfall i befintligt avlopp.
Ett behov av att uppdatera detaljplanen finns, men innan eventuell
försäljning är det ofördelaktigt att kommunen bekostar en detaljplaneändring eftersom eventuell köpare säkerligen har egna planer och
visioner om området och vill ändra på tomtindelningen. Vid eventuell
försäljning behöver köparen informeras om att detaljplanen behöver
uppdateras.
_______________

Kommundirektörens förslag:
Kommundirektören föreslår att kommunstyrelsen diskuterar utlåtande från byggnadstekniska nämnden. Kommunstyrelsen
ger närings- och kulturnämnden i uppdrag att undersöka möjligheterna till försäljning av området.
Kommunstyrelsen 12.09.2017 § 217
BESLUT:
Kommunstyrelsen konstaterar att ägarförhållanden för Marholmsvägen och bryggan måste utredas närmare. Andra omständigheter som
bör utredas i ärendet är vilka tomter som är möjliga att sälja med
hänsyn till att kommunalteknik som korsar ett antal tomter. Kommunstyrelsen återemitterar därför ärendet för att ta fram dessa uppgifter
och presentera inför kommunstyrelsen.
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Dnr: 229 /2017
KS § 218

PRESIDENTVAL 2018

Kommunstyrelsen 12.09.2017 § 218
Kommunstyrelse 08.08.2017 § 172
Av utsänd bilaga till kommunstyrelsens ledamöter framgår följande:
Presidentvalet i Finland kommer förrättas söndagen den 28 januari
2018. Förhandsröstning ordnas i hemlandet 17-23.1.2018 och utomlands 17-20.1.2018. Förhandsröstning på ett finskt fartyg som befinner sig utomlands kan inledas redan den 10.1.2018.
Om in ingen av kadidaterna har fått majoritet av de angivna rösterna i
valet som förrättas den 28 januari 2018, ska ett nytt val förrättas den
11 februari 2018 mellan de två kandidater som fått flest röster. Förhandsröstning i det andra valet ordnas i hemlandet 31.1-6.2.2018 och
utomlands 31.1-3.2.2018. Se bilaga.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen.
BESLUT:
Kommunstyrelsen antecknar informationen för kännedom.
Kommunstyrelsen 12.9.2017 § 218
Justitieministeriet har genom brev uppmanat Eckerö kommun att avgöra om förhandsröstningsställen under presidentvalet.
Enligt Vallagens § 9 (FFS 714/1998) ankommer det kommunstyrelsen
att fatta beslut om var de allmänna förhandsröstningsställena inrättas.
Enligt samma lags § 48 bestäms att förhandsröstningsställena inte får
vara öppna före kl. 8 eller efter kl. 20 på vardagar (på veckosluten får
förhandsröstningsstället inte vara öppet före klockan 9 eller efter kl.
18). Enligt lagen skall valnämnden förordna minst två valförrättare.
Kommundirektören förslag:
Kommundirektören föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inrätta
förhandsröstningsställe enligt utsänd instruktion. Förhandsröstning
bör äga rum under kommunkansliets öppethållningstider. Kommundirektören föreslår också att kommunstyrelsen beslutar om särskild förhandsröstningsställe med särskilda öppethållningstider.
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Förhandsröstningröstningställets namn: Kommunkansliet i Eckerö
Besöksadress: Södra Överbyvägen 8
Postanstalt: 22 270 Eckerö
Telefon: 018-32930 E-post: info@eckero.ax
Öppethållningstider:
1: sta omgången
17.01.2018 - 19.01.2018 kl. 09.00 – 15.00
20.01.2018 - 21.01.2018 kl. stängt
22.01.2018-23.01.2018 kl. 09.00 – 15.00
2: dra omgången
31.01.2018-02.02.2018 kl. 09.00 – 15.00
03.02.2018 - 04.02.2018 stängt
05.02.2018 - 06.02.2018 kl. 09.00 – 15.00
Kommunstyrelsen beslutar att röstning på valdagen den 28.01.2018
och 11.02.2018 ska ske på:
Skolan i Eckerö.
Besöksadress: Käringsundsvägen 16
Postanstalt: 22270 Eckerö
Telefon: 018-32930 E-post: info@eckero.ax

Särskilda förhandsröstningsställen
Särskilda förhandsröstningsställen är de sjukhus, verksamhetsenheter inom socialvården som lämnar vård dygnet runt och andra verksamhetsenheter inom socialvården som anges i beslut av kommunstyrelsen samt straffanstalter. I anstalter får rösta enbart de som vårdas eller har intagits där. En valbestyrelse som utsetts av kommunstyrelsen kommer till varje anstalt och förrättar röstningen minst på en
och högst på två dagar som infaller under förhandsröstningsperioden.
Förhandsröstningröstningställets namn: Solgården
Besöksadress: Nyckelpigsgränd 21
Postanstalt: 22 270 Eckerö
Telefon: 018-32930 E-post: info@eckero.ax
Öppethållningstider:
1: sta omgången
17.01.2018 15.15 – 16.15
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2: dra omgången
31.01.2018 kl. 15.15 – 16.15

Motivering till att öppethållningstiderna under förhandsröstningen förkortats är att kommunstyrelsen bedömer antalet förhandsröstande i
presidentvalet som litet vid förhandsröstning i kommunen.
Kontaktuppgifterna till centralvalnämnden i Eckerö skickas enligt instruktion.
Kommunstyrelsen beslutar att sända Justitieministeriets brev till
centralvalnämndens kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 219

PERSONALÄRENDE

Kommunstyrelsen 12.09.2017 § 219
Löneräknaren, Håkan Häggblom har inkommit med anhållan om semesteruttag om två dagar i veckan för perioden 1.10.2017 –
31.5.2018. Efter denna period avser Håkan Häggblom gå i deltidspension om 50 % från den 1 juni 2018.
Kommundirektören har i samråd med berörd medarbetare funnit att
det för verksamheten är gynnsamt att sparad semester tas ut enligt
den nu inkomna anhållan. En konsekvensanalys har gjorts i samband
med den aktuella anhållan och funnit att en successiv nedtrappning
möjliggör en stabil kompetensöverföring för verksamheten. Inga negativa konsekvenser har identifieras.
Kommundirektörens förslag:
Mot bakgrund av ovanstående bedömer kommundirektören, att kommunstyrelsen bör bevilja Håkan Häggbloms semester enligt anhållan
såvida inte verksamhetens behov ändras.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 272/2017
KS § 220

ÄRENDE: PROVNING AV LJUDSIGNALER

Kommunstyrelsen 12.09.2017 § 220
Samrådsdelegationen för beredskapsärende inkommit med en anmodan till kommunen att prova att prova de ljudsignaler som används
för att varna befolkningen. Samrådsdelegationen har också skriftligen
inkommit med direktiv över hur detta ska ske. Se bilaga.
Även selektivkodsändarna som är avsedda för undantagsförhållande
ska prövas och signalerna kommer sändas med selektivkodsändaren.
Provsändningarna ska ske samtidigt och enligt samma ordningsföljd
på hela landskapet. Ålands Radio kommer samtidigt som prövningen
sker att informera om de olika signalerna.
Statens ämbetsverk kommer att informera om provningarna i lokaltidningarna.
Eckerö kommun kommer att informera om provningarna via hemsidan, anslagstavlan samt Facebook.
I egenskap av befolkningskyddschef, kommer kommundirektören att
genomföra provningarna enligt angivna direktiv från samrådsdelegationen.

FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 263/2017
KS § 221

JORDFÖRVÄRV: EMILIA LUND

Kommunstyrelsen 12.09.2017 § 221

Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över Emilia
Lunds ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom. Se bilaga.
Den fasta egendomen ansökan avser är Nabbebergen RNr 43-406-424, markområdets storlek 2000 kvm & strandlinjens längd 30 m.
Kommundirektörens förslag:
Kommundirektören föreslår att kommunstyrelsen förordar att tillstånd
att förvärva och besitta fast egendom beviljas för Emilia Lund.
BESLUT:
Kommunstyrelsen förordar att Emilia Lund beviljas tillstånd att förvärva och besitta egendom enligt landskapsförordning (2003:70) om
jordförvärvstillstånd 4 § 1.
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Dnr: KANSLI 172/2017
KS § 222

UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV ECKERÖ CAMPING & STUGOR AB

Kommunstyrelsen 12.09.2017 § 222
Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över Eckerö Camping & Stugor Ab:s ansökan rätt att förvärva och besitta fast
egendom. Se bilaga.
Den fasta egendomen ansökan avser är Björkhagen och Pellas, 2:36
& 8:8, storlek 8700 kvm & 32 hektar.
Kommundirektörens förslag:
Kommundirektören föreslår att kommunstyrelsen förordar att tillstånd
att förvärva och besitta fast egendom beviljas för Eckerö Camping
och Stugor AB.

BESLUT:
Kommunstyrelsen förordar att Eckerö Camping & Stugor Ab beviljas
tillstånd att förvärva och besitta egendom enligt landskapsförordning
(2003:70) om jordförvärvstillstånd 4 § 6.
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KS § 223

EXTRA ÄRENDE: TRAFIKSÄKERHET, SKOLVÄG

Kommunstyrelsen 12.09.2017 § 223

SKFN 24.3.2015
Bilaga: 3/3/2015

Utdrag ur tekniska nämndens protokoll 19.5.2014
Tekniska nämnden har den 8.12.2014 genom mejl till skol- och
fritidsnämnden inbegärt utlåtande över Hem och Skolas (H&S) begäran av ombyggnad av skolvägen.
H&S skriver:
- De två främsta problemen idag är dels den tunga trafiken på
väg 1 och det faktum att allt för många inte respekterar hastighetsbegränsningen på 50 km/h. Dels att kommunalvägen till
skolan från väg 1 efter ombyggnad inte ar funktionell i någon
riktning.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Från rondellen (väg1) och längs Bagargatan finns en
trottoar som slutar vid Käringsundsvägen. H&S föreslår att
trottoaren förlängs längs Käringssundsvägen till skolans
köksinfart eller huvudentrén.
På östra infarten på Käringsundsvägen vid bensinstationen finns diken på båda sidan vägen till skolan som på
höst och vinter kan vara fyllda ”med upp till en meter vatten”. H&S föreslår att dikena dräneras och sätts fast.
Det övre farthindret på Käringssundsvägen utgör en
trafikfara eftersom det leder till att skoltaxi, cyklister och
gångare samsas på en halv vägbredd. H&S föreslår att
hindren tas bort och ersätts av nya.
På östra infarten, in på Käringsundsvägen fins en
gångbana i anslutning till övergångstället vid väg 1. Gångbanan slutar efter ett 20-tal meter. H&S föreslår att gångbanan förlängs fram till skolan och att en ny gångbana med
avdelar mot väg byggs.
Det saknas en iordningsställd avsläppningsplats för
elever som åker skolskjuts. H&S föreslår att skolbilarna
använder den nedre infarten via Bagargatan och lämnar av
barnen på rätt sida vägen vid skolan.
H&S föreslår att infarten till området runt skolan sker
från Bagargatan och ”utfart från skolan och Farmvägen
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sker i riktning mot Storbykorsningen, från Käringsundsvägen till väg 1. D.v.s. Bagagatan enkelriktas upp mot Eckerövägen.
7.
H&S föreslår att parkeringen vid skolan iordningställs och att ytterligare parkeringsplatser ordnas på andra
sidan Farmvägen.
8.
Sträckan Storby kornsingen – Rondellen hastighetsbegränsas till 30 km må-fr, kl 09.00 – 16.00
Förslag:

Skolnämnden tar ställning till förslagen.

Beslut:

Skolnämnden förordar:
Punkt 1
Punkt 2
Punkt 3, var de nya hindrens skall förläggas granskas noga.
Punkt 4, om det är möjligt med ett dike mellan vägen och gångbanan förordar skolnämnden ett sådant.
Punkt 5
Punkt 7
Punkt 6 förordas ej, när punkt 1, 3 och 4 förverkligas anser skolnämnden att trafik kan gå i båda riktningarna på Kärringssundsvägen.
Punkt 8 förordas ej. Skolnämnden föreslår blinkande ljus vid
övergångsställena och 50 km/h
---------------.

SKFN 30.5.2017
Bilaga: 4/4/2017

Rubricerad skrivelse
Robert Söderlund och Nina Andersson har den 29.5.2017 lämnat in
en skrivelse om åtgärder gällande skolvägen i Eckerö. Skrivelsen
pekar på fyra åtgärder som skulle förbättra säkerheten vid skolvägarna i Eckerö.
En tidigare skrivelse i ärendet från Hem och skola har resulterat i
att kommunstyrelsen den 3.11.2015 § 306 beslutat att skicka en
skrivelse till Ålands LR. Ålands LR har den 7.1.2016 gett ett utlåtande gällande fartsänkande åtgärder för vägar i Eckerö kommun.
Utlåtandet har behandlats i kommunstyrelsen 8.3.2016 § 90 och i
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Byggnadstekniska nämnden 22.3.2016 § 14 där det endast tecknats
till kännedom.
Förslag:

Skol- och fritidsnämnden uppmärksammar kommunstyrelsen på
behovet av nödvändiga förändringar gällande skolvägen för att
förbättra säkerheten för eleverna.

Beslut:

Enligt förslag.

Kommunstyrelsen 12.09.2017 § 223
Kommundirektörens förslag:
Kommundirektören föreslår att kommunstyrelsen remitterar ärendet
till byggnadstekniska nämnden för utlåtande. Byggnadstekniska
nämnden bör inkomma med ett utlåtande senast 30 oktober 2017.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: BTN 267/2017
KS § 224

TRAFIKREGLERING TORPVÄGEN

Kommunstyrelsen 12.09.2017 § 224
Landsskapsregeringen har fattat beslut om trafikregelring. Beslutet i
sin helhet kan utläsas nedan:
Trafikreglering Torpvägen, Eckerö kommun
Beslut
Med stöd av 65 § Vägtrafiklag (1983:27) för landskapet Åland, nedan
vägtrafiklagen, beslöt Ålands landskapsregering att införa hastighetsbegränsning om 70 km/h längs hela landsväg nr 110 Torpvägen i
Eckerö kommun. Ändringen träder i kraft den 12.9.2017.
Motivering
Landskapet är väghållare för landsvägar enligt 20 § Landskapslag
(1957:23) om allmänna vägar i landskapet Åland, och således även
väghållare för den aktuella vägen, landsväg 110. Med stöd av 65§ i
vägtrafiklagen kan trafiken regleras genom användning av trafikanordningar i enlighet med väghållarens beslut.
Sänkning av hastighetsbegränsningen från 90 km/h till 70 km/h motiveras av trafiksäkerhetsskäl. Vägen är inte en huvudled och längs
sträckan har anlagts en industriutfart. En sänkning av hastighetsbegränsningen vid industriutfarten medför att sträckan om 90 km/h blir
för kort för att det skulle vara motiverat att vidhålla den, därmed införs
en hastighetsbegränsning om 70 km/h längs hela vägen.
Bakgrund
Åtgärden vidtas på initiativ av Infrastrukturavdelningen som en del av
en allmän trafiköversyn 2017.
Kommunstyrelsen 12.9.2017 § 224
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar ovan information till kännedom.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören och kommunteknikern skriver ett yttrande till landskapsregeringen gällande hastighetsbegränsningen till 70 km/h på landsväg 110 Torpvägen. I yttrandet
ska landskapsregeringen föreslås ändra beslutet till att hastighetsbeProtokolljusterarnas signatur
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gränsningen 70 km/h ska gälla fram till industriutfarten, och därefter
90 km/h söderut efter utfarten.
En diskussion om fartsänkande åtgärder in till Storby hölls i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kommer därför i samband med sammanträdet den 26 september 2017 behandla frågan om en eventuell skrivelse till landskapsregeringen.
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Dnr: KANSLI 294/2016
KS § 225

TOMTPRISER HARALDS 14:29

Kommunstyrelsen 12.09.2017 § 225
Byggnadstekniska nämnden 11.09.2017 § 91
Byggnadstekniska nämnden 11.09.2017 §
Kommunstyrelsen 11.04.2017 § 103
Byggnadstekniska nämnden 10.04.2017 § 33
Kommunstyrelsen 08.11.2016 § 350
Kommunfullmäktige 15.06.2006 § 55
Kommunstyrelsen 06.06.2006 § 156
Kommunstyrelsen 23.05.2006 § 138

Kst § 138/23.5.2006
För marknadsföring och försäljning av tomter på kommunens fastigheter Haralds 18:5 och 14:3 erfordras ett fastställt tomtpris.
Ingående balansvärde på fastigheterna uppgår till 27.741 Euro.
Kommunkansliet och tekniska förvaltningen har utrett kostnader för
planerad va-teknik och övrig infrastruktur på området. Utredningen
medföljer i bilaga.
Beräkningen av tomtpriset har utgått från anskaffningspris och balanserat värde samt kostnader för planerad infrastruktur – vatten, avloppsledningar och gator för iordningsställande av området. Annan
mark än tomtmark har fråntagits kostnadsberäkningen. Hänsyn har
tagits till 30% bidrag till va-tekniken samt inkomster från vaanslutnings-avgifterna.
Nuvarande pris på kommunens tomter uppgår till 2,10 Euro.
Motsvarande tomter i Hammarland är prissatta till 2,50 och 3,50
Euro.
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling att
kommunens tomtpris fastställs till 3 Euro per kvadratmeter. Subventioneringen är avsedd att erbjuda ett konkurrensmässigt pris
men skall också väga in förutsättningar att erhålla intäkter från kommunala skatter.
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BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till kommunkansliet för korrigering av beräkningsunderlaget för gatunätet i området samt komplettering av fastighetspriser i andra kommuner.
Kst § 156/6.6.2006
Förtydligande underlag för prissättning av tomter på kommunens fastigheter Haralds 18:5 och 14:3 har framtagits (bilaga).
I underlaget har emellertid inte kostnader för planläggning, iordningsställande av parkområden m.m. medtagits, varvid tidigare framlagt förslag på 3 Euro per kvadratmeter kvarstår som skäligt.
BESLUT
Kommunstyrelsen beslutade att inför kommunfullmäktige förorda ett
pris på 3 Euro per kvadratmeter vid försäljning av tomter på kommunens fastigheter Haralds 18:5 och 14:3.
Kfg § 55/15.6.2006
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
Kommunfullmäktige beslutade enhälligt att fastställa ett pris på 3
Euro per kvadratmeter vid försäljning av tomter på kommunens fastigheter Haralds 18:5 och 14:3.

KS § 350/8.11.2016
Kommunfullmäktige fastställde 15.6.2006 priset till 3 euro/m2 för tomterna på nuvarande fastighet Haralds 14:29, som omfattas av en
byggnadsplan fastställd 2006.
För byggnadsplanen, se följande länk:
http://www.eckero.ax/bygga-bo/tomter-lagenheter.html
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen överväger ifall ändringar ska föreslås inför fullmäktige, med
hänsyn till den tid som förflutit sedan priset fastställdes.

BESLUT:
Styrelsen beslutade att det inte finns några skäl att ändra tomtpriset.
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I anslutning till ärendet beslutade styrelsen att ärendet remitteras till
Byggnadstekniska nämnden för en ändring av byggnadsplanen.
__________

BTN 10.04.17 § 33

Ett förslag till revidering av byggnadsplanen har tagits fram. (Bilaga
BTN 10.04.17 § 33)
Byggnadsinspektörens förslag:
Förslaget disskuteras och ärendet förs vidare till kommunstyrelsen
som besluter om anlitandet av en arkitekt för att ta fram nya detaljplanehandlingar med de ändringar som föreslagits.

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att föreslå för kommunstyrelsen
att arkitekt anlitas för att ta fram nya detaljplanehandlingar med de
ändringar som föreslagits enligt bilaga.
__________

KS 11.04.17 § 103
Kommundirektörens förslag:
Kommundirektören förslår att kommunstyrelsen besluter att godkänna
att arkitekt anlitas för att ta fram nya detaljplanehandlingar med de
ändringar som föreslagits enligt bilaga. Kostnaden ryms inom budget.
BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter enligt förslag.

BTN 11.09.17 §

Arkitekt Michael Donalds har tagit fram ett förslag till ny tomtindelning.
(Bilaga, Förslag till ändring av detaljplan, Haralds presenteras på mötet)
Byggnadinspektörens förslag:
Framlagt förslag från arkitekt Michael Donalds diskuteras. Byggnadstekniska nämnden besluter att ett samråd skall hållas enligt PBL § 30,
förutsatt att kommunstyrelsen fastställer målsättningarna för planen,
godkänner Michael Donalds som planerare samt godkänner att planeområdet utgör en tillräckligt stort och ändamålsenlig helhet, enligt
PBL § 33.
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BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag
godkänns med de ändringar som framkom under mötet.
__________
Kommunstyrelsen 12.9.2017 § 224
Kommundirektörens förslag:
Kommundirektören föreslår att kommunstyrelsen fastställer målsättningen för planen, om att göra området mer attraktivt enligt tidigare
beslut. Kommunstyrelsen godkänner att planområdet utgör en tillräckligt stor och ändamålsenlig helhet enligt PBL § 33 samt godkänner
Michael Donalds som planerare.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 226

EXTRA ÄRENDE: KOMMUNSTYRELSENS MÖTESORDNING

Kommunstyrelse 12.09.2017 § 226

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Eckerö kommuns förvaltningsstadga kap. 5 : 6 om sin mötesordning. Utöver ordinarie sammanträden kan styrelsen kallas när behov uppstår.
Särskilda omständigheter eller helger kan tillfälligt påkalla annan ordning. Kommunstyrelsen har tidigare vanligen sammankallats till ordinarie möten den andra och fjärde tisdagen i månaden kl. 18:00.
BESLUT:
Kommunstyrelsen sammanträder i regel till ordinarie möten den
andra och fjärde tisdagen i månaden under hösten 2017 kl.
18:30. Utöver ordinarie sammanträden kan styrelsen kallas när
behov uppstår.
Särskilda omständigheter eller helger kan tillfälligt påkalla annan ordning. Mötesordningen bestäms t.o.m. 31.12.2017 för att
på det första mötet efter det datumet fastställa ny mötesordning.
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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: 206 - 226
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-
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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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