SAMMANTRÄDESKALLELSE

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

Sammanträdestid

Tisdagen 26.09.2017 kl. 18:30

Sammanträdesplats

Kommunkansliet

FÖREDRAGNINGSLISTA
KS § 227

Kallelse och beslutförhet

KS § 228

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KS § 229

Val av protokolljusterare, tid och plats

KS § 230

Extern presentation: April kommunikation

KS § 231

Kommundirektörens verksamhetsrapport för perioden
13.9.2017 - 26.9.2017

KS § 232

Kommunfullmäktiges beslut 21.09.2017

KS § 233

Utredning: Äldreomsorgsledare

KS § 234

Arbetsgrupp För och Eftermiddagsvård

KS § 235

Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag

KS § 236

Avfallsavgifter 2018

KS § 237

Avgifter för tillsyn över bygglov samt miljötillstånd 2018

KS § 238

Plogningsavgift för pensionärer som åtnjuter kommunal
hemservice 2018

KS § 239

Hyror i kommunens hyreshus 2018

KS § 240

Avgifter för småbåtshamnen 2018

KS § 241

Förlängt avtal: Eckeröhallen

KS § 242

Svenska konton: Upphörande

KS § 243

Personalförändring/Omfördelning

KS § 244

Höstrevision, PM

KS § 245

Delgivningar

KS § 246

Extra ärende: Trafiklösning i området kring Solgården

KS § 247

Handlingar till kommunstyrelsens kännedom

KS § 248

Extra ärende: Återkoppling: ÅMHM/Fifax

Eckerö 22.9.2017

Mikael Selander
Kommunstyrelsens ordförande

ECKERÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE

KOMMUNSTYRELSE

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 3.10.2017 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26.09.2017

Nr.
17

Plats och tid

Kommunkansliet tisdagen 26.09.2017 kl. 18:30-22.00

Beslutande

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

ordförande
viceordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Föredragande

Arsim Zekaj

Kommundirektör

Övriga närvarande

Anders Svebilius
Rune Söderlund, frånvarande

kommunfullmäktiges ordförande
kommunfullmäktiges viceordförande

Kallas under § 230:
Johan Hellström
André Sjöström
Monika Fogelström, frånvarande
Johan Hilander
Åsa Häggblom, frånvarande
Johanna Johns, frånvarande

ordförande, NKN
viceordförande, NKN
ledamot, NKN
ledamot, NKN
ledamot, NKN
föredragande, NKN

Paragrafer

227 - 248

Underskrifter

ordförande

sekreterare

Mikael Selander

Arsim Zekaj

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö måndagen 2.10. 2017, kl. 20.00.

Teres Backman

Gunilla Holmberg

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby den 3.10. 2016 kl. 09.00.

Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid

Arsim Zekaj

Underskrift

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2

Sammanträdesdatum
26.09.2017
KS § 227

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelsen 26.09.2017 § 227
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.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
3

Sammanträdesdatum
26.09.2017
KS § 228

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunstyrelsen 26.09.2017 § 228
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns med följande extra ärende:
1. Återkoppling ÅMHM/FIFAX § 248

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
4

Sammanträdesdatum
26.09.2017
KS § 229

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Kommunstyrelse 26.09.2017 § 229
FÖRSLAG:
Föregående mötesprotokoll konstateras justerat och utlagt i den tid
som anges i protokollet.
Till protokolljusterare väljs Gunilla Holmberg och Teres Backman.
Susann Fagerström och Teres Backman justerade 22.8.2017.
John Hilander och Gunilla Holmberg justerade 15.8.2017.
Jan-Anders Öström och John Hilander justerade 12.9.2017.
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:
Gunilla Holmberg och Teres Backman väljs till protokolljusterare. Protokolljustering ska senast vara genomförd 2.10.2017, kl 20.00.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
26.09.2017
KS § 230

EXTERN PRESENTATION: APRIL KOMMUNIKATION

Kommunstyrelsen 26.09.2017 § 230

Representant från April kommunikation informerar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin 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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KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
26.09.2017
KS § 231

KOMMUNDIREKTÖRENS VERKSAMHETSRAPPORT FÖR PERIODEN 13.9.2017 26.9.2017

Kommunstyrelsen 26.09.2017 § 231
Kommundirektören lämnar
13.9.2017 – 26.9.2017.

verksamhetsrapport

för

perioden

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin 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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
26.09.2017
KS § 232

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 21.09.2017

Kommunstyrelsen 26.09.2017 § 232
Enligt 49 § 3 mom. Kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland
skall kommunstyrelsen granska lagligheten av de beslut som fattas
av kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige har haft sammanträde 21.9.2017. Protokollet i sin
helhet finns att läsa på kommunens hemsida på adressen eckero.ax,
under ”Kommunen”, ”Protokoll”.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att kommunfullmäktiges beslut som
fattas vid sammanträdet 21.9.2017 tillkommit i laga ordning.
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
26.09.2017
KS § 233

UTREDNING: ÄLDREOMSORGSLEDARE

Kommunstyrelse 26.09.2017 § 233
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
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
26.09.2017
Socialnämnden 05.06.2017 § 83

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:
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
påseende
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Utdragets riktighet
bestyrkes
Eckerö den
__/__20__

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
26.09.2017

Kommundirektören föreslår att kommunstyrelsen diskuterar och tar
ställning till socialnämndens förslag.
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 dessa till nästa sammanträde.

Kommunstyrelsen 26.9.2017 § 233
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till kommundirektören för
framtagande av de bilagor som legat till grund för nämndens förslag.
Se bilagor.
Av kommunstyrelsens beslut 27.06.2017 § 157 framgår att socialnämnden fått i uppdrag att omgående se över och planera personalförsörjningen samt se över vilka funktioner som behövs utifrån rådande förutsättningar och behov i verksamheten. Kommundirektören
konstaterar att uppdraget ännu inte behandlats i socialnämnden.
Kommundirektören har den 18.9.2017 haft ett möte med socialnämndens ordförande Magnus Jansson, och tf. socialchefen Marjo Österberg. Under det mötet diskuterades behovet av en totalöversyn för
socialsektorns funktioner och ledningsstruktur. I samråd med deltagarna på detta möte bedömer kommundirektören, att översynen av
en ny ledningsstruktur för den sociala sektorn är aktuell och under beredning hos socialchefen.
Kommundirektören finner också att det finns tydliga beröringspunkter
mellan denna översyn och det aktuella förslaget från socialnämnden,
om inrättande av permanent tjänst som äldreomsorgsledare.
Det finns därmed enligt kommundirektören behov av att invänta socialnämndens förslag till ledningsstruktur innan kommunstyrelsen föreslår inrättande av ett permanent uppdrag som äldreomsorgsledare.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att socialnämnden skyndsamt bereder ett
förslag på hur en omorganisation och ansvarsfördelning för en ny
ledningsstruktur kan utvecklas inom den sociala sektorn.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sida
11

Sammanträdesdatum
26.09.2017

Kommunstyrelsen ger också socialnämnden i uppdrag att lika skyndsamt se över hur den nu föreslagna permanenteringen av nuvarande
befattning enligt föreslagen befattningsbeskrivning för äldreomsorgsledare kan harmoniseras med en eventuell omorganisation i
den sociala sektorn. Särskilt beaktande bör tas till rådande förutsättningar och verksamhetens framtida behov.
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
26.09.2017
KS § 234

ARBETSGRUPP FÖR OCH EFTERMIDDAGSVÅRD

Kommunstyrelsen 26.09.2017 § 234
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 utProtokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
26.09.2017

vecklas och förnyas. Samt komma med förslag på hur den skall
organiseras i framtiden.
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.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
26.09.2017

Samtliga tjänstemän kom överens om att för och eftis förvaltningen
med fördel kan flyttas från Socialnämnden till skol och fritidsnämnden.
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.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
26.09.2017
Vad gäller utrymmen så finns det för närvarande
inte något lämpligt alternativ i skolbyggnaden.
-------------------------SKFN 20.6.2017

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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Kommunstyrelsen 26.9.2017 § 234
Kommunstyrelsen återemitterade ärendet till kommundirektören
12.9.2017 för att utreda budget- och tjänstemanansvaret vid en överföring av för- och eftermiddagsvården från socialnämnden till skoloch fritidsnämnden. Av korrespondens med Mathias Eriksson, skoldirektör vid Södra Ålands högstadiedistrikt k.f, samt protokollet från
SKN 20/6 § 35 framgår att budgetering för 2018 görs av socialnämnden. Skol- och fritidsnämnden har dock budgetansvaret för den budgeten från 1.1.2018, därefter kommer denna nämnd att överta budgetering för 2019 års budget. Avseende tjänstemanansvaret så faller
detta på skolföreståndaren från 1.1.2018.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar mot bakgrund av de nu klargjorda omständigheterna, förorda inför kommunfullmäktige, att för- och eftermiddagsvården överförs från socialnämnden till skol- och fritidsnämnden fr.o.m. 1 januari 2018.

BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 295/2017
KS § 235

ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG

Kommunstyrelse 26.09.2017 § 235

Henrietta Hellström inkom den 12.9.2017 med en anhållan om befrielse från sina uppdrag, bilaga Dnr. 295/2017. Som skäl till anhållan
om befrielse från uppdraget uppger Henrietta Hellström att hon flyttat
till Sverige och inte längre bosatt i Eckerö.
I enlighet med 17 § kommunallagen beviljas befrielse från förtroendeuppdrag av fullmäktige om förtroendevald uppvisar giltigt skäl.
Följande framgår av § 39 i kommunallagen avseende ersättare: För
ledamöterna i fullmäktige utses ersättare. Antalet ersättare för varje
lista uppgår till två gånger antalet ledamöter som valts från listan om
antalet kandidater är tillräckligt. Om ett tillräckligt antal ersättare inte
kan utses från en lista som hör till ett valförbund skall ersättare utses
från andra listor i valförbundet. I övrigt skall ersättare utses i enlighet
med bestämmelserna i landskapslagen om lagtingsval och kommunalval, dock så att 64 § 2 mom. inte skall tillämpas. Har en ledamot
förlorat sin valbarhet, befriats från uppdraget eller avlidit övertas uppdraget för den återstående mandattiden av den i ordningen förste ersättaren enligt bestämmelserna i 1 mom. Finns ingen sådan ersättare
skall bestämmelsen i 64 § 2 mom. landskapslagen om lagtingsval och
kommunalval tillämpas.
Henrietta Hellström innehar uppdragen, ersättare i kommunfullmäktige och nämndeman vid Ålands tingsrätt.
Kommundirektörens förslag:
Henrietta Hellström är inte längre bosatt i kommunen. Henrietta Hellström får därför anses ha uppvisat giltiga skäl på det sätt som föreskrivs i 17 § kommunallagen. Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att Henrietta Hellström beviljas befrielse från sina förtroendeuppdrag i enlighet med anhållan. Uppdraget för den återstående mandattiden av den i ordningen förste ersättaren enligt bestämmelserna i §39.
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att i det fall
Henrietta Hellström beviljas befrielse att även sända beslutet till
Ålands tingsrätt till kännedom.
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Kommunstyrelsen undersöker möjligheterna att inför kommunfullmäktige föreslå nämndeman till Ålands tingsrätt.
BESLUT:
Ärendet bordläggs till nästa sammanträde för framtagande av förslag
på nämndeman till Ålands tingsrätt.
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Dnr: BTN 296/2017
KS § 236

AVFALLSAVGIFTER 2018

Byggnadstekniska nämnden 11.09.2017 § 90

Upptogs till behandling justering av avfallsavgifter 2018. Avgifterna
höjs med cirka 1 %.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden besluter föreslår inför kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige avfallsavgifterna 2018 enligt Bilaga, BTN
11.09.2017, § 90
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens för-

slag godkänns.
Kommunstyrelsen 26.09.2017 § 236
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att avgifterna för avfall
2018 fastställs enligt bilaga. Avgifterna börjar gälla från 1.1.2018.

BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: BTN 291/2017
KS § 237

AVGIFTER FÖR TILLSYN ÖVER BYGGLOV SAMT MILJÖTILLSTÅND 2018

Kommunstyrelsen 26.09.2017 § 237
Byggnadstekniska nämnden 11.09.2017 § 86

Upptogs till behandling justering av avgifter för tillsyn över bygglov
och miljötillstånd för år 2018.
2017 höjdes avgifterna för tillsyn över bygglov och miljötillstånd med
ca. 2 % moms för att följa den nationella inflationstakten. Årets inflationstakt ligger nära 1% enligt Finlands bank.
Nytt för i år är att taxan för enskilda avloppstillstånd är sammanfogad
med taxan för bygglov, samt att taxan för miljötillstånd har förtydligats. Taxan är uppgjord med hänsyn till de ändringar i plan- och
bygglagen som införs den 01.01.2018 enligt landskapsregeringens
beslut.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden besluter föreslå inför kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige att avgifterna för tillsyn över bygglov och miljötillstånd 2018 höjs med ca. 1%, enligt Bilaga, BTN 11.09.2017, §
86.

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens för-

slag godkänns.
Kommunstyrelsen 26.09.2017 § 237
Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att avgifterna för tillsyn över bygglov och miljötillstånd höjs med ca 1 %,
enligt Bilaga. BTN 11.09.2017, § 86. Avgifterna börjar gälla
1.1.2018.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: BTN 294/2017
KS § 238

PLOGNINGSAVGIFT FÖR PENSIONÄRER SOM ÅTNJUTER KOMMUNAL HEMSERVICE
2018

Kommunstyrelsen 26.09.2017 § 238
Byggnadstekniska nämnden 11.09.2017 § 89

Upptogs till behandling plogningsavgifter för pensionärer över 80 år
fyllda och de pensionärer som erhåller kommunal hemservice för säsongen 2017/2018.
Säsongen 2016/2017 höjdes avgiften med 15,00 € exkl. moms till
75,00 € exkl. moms.
Årets inflationstakt ligger nära 1% enligt Finlands bank.
Information om och instruktioner för plogningen läggs ut på kommunens hemsida.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att plogningsavgifterna för pensionärer över 80 år
fyllda och de som erhåller kommunal hemservice höjs med ca. 1 %
från 75,00€ exkl. moms till 75,80€ exkl. moms samt att en förseningsavgift på 50% uppbärs för obetald plogningsfaktura innan
31.10.2017.

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag
godkänns.

Kommunstyrelsen 26.9.2017 § 238
Byggnadstekniska nämndens förslag, att en förseningsavgift på 50%
uppbärs för obetald plogningsfaktura innan 31.10.2017 bedöms som
orimlig. Bedömningen görs i samråd mellan kommundirektören och
kommunteknikern.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att plogningsavgifterna

för pensionärer över 80 år fyllda och de som erhåller kommunal hemservice höjs med ca. 1 % från 75,00€ exkl. moms till 75,80€ exkl.
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moms samt att en förseningsavgift på 50% uppbärs för obetald plogningsfaktura innan 1.12.2017.
BESLUT:
Jan-Anders Öström föreslår att kommunstyrelsen beslutar att plogningsav-

gifterna för pensionärer över 80 år fyllda och de som erhåller kommunal hemservice höjs i enlighet med kommundirektörens förslag med
tillägget att en förseningsavgift på 50% uppbärs för obetald plogningsfaktura innan 15.11.2017. Förslaget får understöd av Teres
Backman.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Jan-Anders Öström förslag.
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KS § 239

HYROR I KOMMUNENS HYRESHUS 2018

Kommunstyrelsen 26.09.2017 § 239
Byggnadstekniska nämnden 11.09.2017 § 88

Upptogs till behandling hyrorna i kommunens hyreshus.
2017 höjdes hyrorna med 2 % och är för år 2017 följande:
Kommungårdens hyreshus
i hyran ingår uppvärmning

7,09 €/m²

Ekebo
I hyran ingår inte el, varmvatten och uppvärmning

6,48 €/m²

Ekergården
I hyran ingår el, varmvatten och uppvärmning

7,24 €/m²

Enligt hyresstatistik från ÅSUB för 2016 ligger medelmånadshyran i april 2016 på 10,00 €/m² för hela Åland och ca. 8,41 €/m²
för landsbygden och ca. 8,09 €/m² i skärgården. I medelmånadshyran ingår varmvatten och uppvärmning. Statistiken
grundar sig på de största hyresvärdarna i Åland, sammanlagt
nästan 1900 bostäder vilket motsvarar ungefär hälften av alla
hyresbostäder på Åland.
För hyresförhöjningar i landskapssubventionerade hyreslokaler skall
Landskapsregeringens samtycke inhämtas, för Eckerös del gäller det
Ekebo. Övriga hyror besluter kommunen om.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden besluter föreslå inför kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige att hyror för kommunens hyreshus 2018 höjs
med 5 cent/m2 i samtliga kommunens byggnader.
Förslag till indexjusterade hyror i kommunens fastigheter 2018
Kommungårdens hyreshus
i hyran ingår uppvärmning.

7,14 €/m²

Ekebo
I hyran ingår inte el, varmvatten och uppvärmning

6,53 €/m²
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7,29 €/m²

Ekergården
I hyran ingår el, varmvatten och uppvärmning

Den slutliga hyran avrundas till närmsta 10 cent.
För hyresförhöjningar i landskapssubventionerade hyreslokaler skall
landskapsregeringens samtycke inhämtas, vilket innebär att landskapets samtycke måste inhämtas för eventuell hyreshöjning i Ekebo.
Bilaga BTN 11.09.2017, § 88

Beslut:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens för-

slag godkänns.

Kommunstyrelsen 26.9.2017 § 239
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att hyror för kommunens
hyreshus 2018 höjs med 5 cent/m2 i samtliga kommunens byggnader
enligt följande:

Förslag till indexjusterade hyror i kommunens fastigheter 2018
Kommungårdens hyreshus
i hyran ingår uppvärmning.

7,14 €/m²

Ekebo
I hyran ingår inte el, varmvatten och uppvärmning

6,53 €/m²

Ekergården
I hyran ingår el, varmvatten och uppvärmning

7,29 €/m²

Den slutliga hyran avrundas till närmsta 10 cent.
För hyresförhöjningar i landskapssubventionerade hyreslokaler skall
landskapsregeringens samtycke inhämtas, vilket innebär att landskapets samtycke måste inhämtas för eventuell hyreshöjning i Ekebo.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
25

Sammanträdesdatum
26.09.2017

BESLUT:
Jan-Anders Öström föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med kommundirektörens förslag dock, med förändringen att avrundning till närmsta 10 cent inte görs av tekniska skäl. Förslaget får understöd av Teres Backman.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Jan-Anders Öströms förslag.
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KS § 240

AVGIFTER FÖR SMÅBÅTSHAMNEN 2018

Kommunstyrelsen 26.09.2017 § 240
Byggnadstekniska nämnden 11.09.2017 § 87

Upptogs till behandling justering av hamnavgifter för småbåtshamnen
i Käringsund för år 2018.
2017 höjdes hamnavgiften med 2 % till 137,47€ exkl. moms för att
följa den nationella inflationstakten. Årets inflationstakt ligger nära 1%
enligt Finlands bank.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden besluter föreslå inför kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige att avgiften för hyra av en båtplats vid småbåtshamnen i Käringsund för år 2018 höjs med ca.1 % från 137,47 €
exkl. moms till 138,71 € exkl. moms.

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag
godkänns.
__________
Kommunstyrelsen 26.09.2017 § 240
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att avgiften för
hyra av en båtplats vid småbåtshamnen i Käringsund för år 2018 höjs
med ca.1 % från 137,47 € exkl. moms till 138,71 € exkl. moms.
Den nya avgiften börjar gälla 1.1.2018.
BESLUT:
Enligt förslag.
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FÖRLÄNGT AVTAL: ECKERÖHALLEN

Kommunstyrelse 26.09.2017 § 241

Eckerö kommun har sedan 2011 ett sponsor- och hyresavtal mellan
kommunen och Eckerö Hallen Ab. Avtalet har upphört att gälla 2016.
Kommunfullmäktige har dock godkänt budget för sponsring- och hyra
även för 2017 enligt budget 2017. Syftet med avtalet är att åstadkomma ett brett, långsiktigt nyttjande av Eckerö Hallen.
Av villkoren i avtalet framgår följande:
1. Eckerö kommun förbinder sig att angiven avtalsperiod erlägga en
årlig suppma på 28.000€ (exklusive) moms i utbyte mot tillträde till
hallen. Avgiften motsvarar 239 timmar med träningsbelysning och
151 timmar med full belysning.
2. Eckerö hallen förbinder sig att tillhandhålla ett fritt nyttjande av
Hallen inom ramen för de kommunala ändamål som anges i detta
avtal.
3. Eckerö kommun har rätt att nyttja hallen för kommunens enheter
och övriga aktiviteter inom kommunen.
4. Nyttjande av Hallen bör ske då hallens personal finns på plats eller med särskild överenskommelse i förväg.
5. Avtalet är giltigt tills utgången av fastställd avtalsperiod. Avtalet
kan upphöra i förtid i den händelse att driftbolagets verksamhet
avslutas eller om Eckerö Hallen av andra skäl inte permanent kan
nyttjas för de i avtalet angivna ändamålen, d.v.s. omständigheter
som kan hänföras till force majeure.
Kommundirektören bedömer att Eckerö kommun har ett långt och
fungerande samarbete med Eckerö Hallen Ab. Vikten av att
kommunen verkar för ett långsiktigt nyttjande av Eckerö hallen är
fortsatt av värde för kommunen.
Kommundirektörens förslag:
Kommundirektören föreslår att kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige förordar att. kommunen förlänger sponsor- och hyresavtalet enligt tidigare villkor ovan. Avtalet ska gälla fem kalenderår
framåt med start 2017. Avtalet ska upphöra att gälla den
31.12.2022.
BESLUT:
Enligt förslag.
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SVENSKA KONTON: UPPHÖRANDE

Kommunstyrelse 26.09.2017 § 242
Eckerö kommun har för närvarande Nordea konton i Sverige. Syftet
med dessa konton är att förenkla service, för personer med adress i
Sverige. Det kan dock konstateras att dessa konton inte brukas i någon omfattning idag. I kombination med att det idag är väsentligen
enklare att utföra SEPA- betalningar framstår behovet av kommunens
innehav av Nordea konton i Sverige som onödiga och kostsamma. Se
bilaga.
Ett följebrev kommer sändas till de abonnenter med adress i Sverige
över uppdatering av kommunens kontouppgifter i samband med fakturering.
Kommundirektörens förslag:
Kommundirektören konstaterar att kommunens svenska Nordea konton inte används i den utsträckning som de är avsedda. Likaså konstaterar kommundirektören att kostnaden som är förenat med dessa
konton inte uppfyller sitt ändamål för kommunen.
Mot bakgrund av ovan föreslår kommundirektören att kommunstyrelsen beslutar att avsluta dessa konton.
Ett följebrev sänds till abonnenter med adress i Sverige över uppdatering av kommunens kontouppgifter i samband med fakturering.
BESLUT:
Enligt förslag.
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PERSONALFÖRÄNDRING/OMFÖRDELNING

Kommunstyrelsen 26.09.2017 § 243
Den 18 september 2017 hölls möte i det administrativa teamet på
kansliet. Cheferna i förvaltningen har tidigare ombetts att inkomma
med administrativa uppgifter inför en eventuell omfördelning till det
administrativa teamet. En sammanställning gjordes och skickades till
kommundirektören. Av den sammanställningen framgår att kommunteknikern och kommundirektören har ett ökat administrativt ansvar
som mycket väl skulle kunna lämnas över till det administrativa teamet. De arbetsuppgifter som kommunteknikern just nu utförs av
denne och som kan lämnas över är:
• Diariehantering (bygglov, nya ärenden i FPS:en, mm.)
• Protokollsutskick med faktura och försättsblad (1 gång per månad)
• Alla bygglovshandlingar kopierade i dubbla uppsättningar
• Inmatande av bygglov i bygglovshanteringsprogram (idag på 3 st
ställe, framöver förhoppningsvis i ett enda program, ADAM 2.0)
• Mata in uppgifter om syner gjorda för bygglov (idag i 2 program,
framöver förhoppningsvis i ett enda program, ADAM 2.0)
• Kontroller och uppdateringar av BRC:s registrerade byggnader
(BRC = befolkningsregistercentralen)
• Utskick av tjänstemannabeslut
Kommundirektören har främst behov av stöd i för- och efterarbetet i
samband med sammanträden till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Arbetsuppgifter som kommundirektören har definierat av i
huvudsak administrativ karaktär: diarieföring av bilagor inför- underoch efter KS/KS sammanträden. Korrekturläsning och kontroll att utskick överensstämmer med kallelse- och föredragningslista i FPS.
Omfattningen på arbetstid för dessa administrativa moment för kommunteknikern och kommundirektören uppskattas till totalt 30% av en
årsarbetare.
Det administrativa teamet hade dessutom att ta ställning till Håkan
Häggsbloms semester två dagar i veckan från den 1 oktober 2017.
Teamet har konstaterat att en förutsättning för att kunna täcka upp
Håkan Häggbloms semesteruttag och en omfördelning av administrativa uppgifter är att kanslisten, Anna Wikstens tjänstgöringsgrad ökar
från 50 % till 80 % från 1 oktober 2017.
Teamet föreslår följande:
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Johanna Johns:
Nuläge: 60 % löneräkning, tillsvidare, 40 % kanslist (tidsbegränsat,
31.12.2017)
Förslag: 100 % löneräkning.

Berit Metsik:
Nuläge: Berit Metsik, 20 % soc. 80 % kansli
Förslag: Berit Metsik, 20 % soc. 80 % (varav 10% löneräkning) kansli
samt administrativa uppgifter enligt lista från kommunteknikern + löneräkning fr.om. 1.1.2018.
Anna Wiksten:
Nuläge: 50 % kanslist. Anna innehar för närvarande en tidsbegränsad anställning som upphör att gälla den 31.12.2017.
Förslag: 80 % kanslist, tillägg på administrativa uppgifter från kommunteknikern och kommundirektören.
Håkan Häggblom:
Nuläge: 60 % löneräkning + vattenfakturering.
Förslag: 60 % löneräkning + vattenfakturering tom 1.1.2018. Håkan
har godkänts semester med 2 dagar i veckan under perioden
1.10.2017 – 31.5.208. Ny arbetsplanering efter 1.1.2018. Från och
med 1.6.2018 har Håkan meddelat att han avser gå på deltidspension
om 50 %.
Särskilt hänsyn har tagits till att vi inom kort sjösätter ett nytt löneräkningsprogram. I nuläget kan inte personalen redogöra för vilken
tidsåtgång som blir förenat med övergången. Detta har uppmärksammats i förslaget från personalgruppen. Kommundirektören kan i
det här avseendet framföra att en utbildning är planerad för den nya
programvaran.
Kommundirektörens bedömning:
Kommundirektören konstaterar att en sammanhållen hantering av
administrativa arbetsuppgifter är viktigt för att uppnå effektivitet och
kvalitet i verksamheten. På sikt bedömer kommundirektören att effektiviteten ger en ekonomisk vinst för kommunen om vi centraliserar
administrativa arbetsuppgifter från kommunens olika sektorer. Nästa
steg i den här strävan bör enligt kommundirektören vara att ytterligare
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se över vad som kan överföras från återstående sektorer till kansliet.
Detta ger utrymme för ledande tjänstemän att arbeta kvalitativt i sina
uppdrag och frigör därmed också tid för utveckling av kommunens
verksamhet.
Avseende ökningen av kanslistens tjänstgöringsgrad från 50% till
80% procent konstateras följande. Användningen av budgeterade
medel för lönekostnader per den 20.9.2017 uppgick till 60,29 % för
centralförvaltningen. Användningen ligger under i relation till budgeterade medel för innevarande år. Därmed bedöms att en eventuell ökning av Anna Wikstens tjänstgöringsgrad till 80%, inryms inom budgeterade medel för 2017.
Denna förändring medför också enligt uträkning till att lönekostnaderna för centralförvaltningen under 2018 minskar med totalt 7180 euro,
för att nästföljande år minska ytterligare med ca 9400 euro 2019. Se
bilaga.
Kommundirektören konstaterar därutöver att lönekostnaden för kommunteknikern och kommundirektören sammantaget, vid 30% (årsarbetstid) uppgår till 20 440 euro/ inkl sociala kostnader. En omfördelning i enlighet med förslaget från det administrativa teamet framstår
därför även i det här hänseendet som gynnsamt för kommunen totalt
sett.
En särskild utvärdering av kommundirektören måste färdigställas
senast 1 mars 2018.
Kommundirektörens förslag:
Kommundirektören föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
Johanna Johns beviljas ett semestervikariat för Håkan Häggblom, på
40 % tom 31.05.2017.
Anna Wikstens tjänstgöringsgrad ökar från 50% till 80% från och med
1.10.2017.
Ärende om rekrytering bereds till kommunstyrelsen.
BESLUT:
Enligt förslag.
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HÖSTREVISION , PM

Kommunstyrelsen 26.09.2017 § 244

Revisorerna Tove Lindström-Koli och Fredrik Lindqvist har genomfört
en höstrevision 14.9.2017. Den 18.9.2017 inkom promemorian. Se
bilaga.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till sin kännedom.
Promemorian delges kommunfullmäktige.
Promemorian bereds gemensamt med revisionsrapporten från maj
2017 som ärende till kommunstyrelsen.
BESLUT:
Enligt förslag.
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DELGIVNINGAR

Kommunstyrelsen 26.09.2017 § 245

Byggnadstekniska nämnden sammanträdde 11.9.2017 (protokoll
finns på http://www.eckero.aland.fi/kommunen/protokoll.html)
Närings- och kulturnämnden sammanträdde 11.9.2017 (protokoll
finns på http://www.eckero.aland.fi/kommunen/protokoll.html)
Socialnämnden sammanträdde 06.9.2017 (protokoll
http://www.eckero.aland.fi/kommunen/protokoll.html)

finns

på

Gemensamma räddningsnämnden sammanträdde den 13.9.2017
(protokoll finns på (http://www.jomala.ax/sv/kommunen/protokoll)
Skolnämnden sammanträdde 6.9.2017, Förbundstyrelsen i SÅHD
sammanträde 7.9.2017 (protokollen finns på
http://sahd.ktweb.fi/)

BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 260/2017
KS § 246

EXTRA ÄRENDE: TRAFIKLÖSNING I OMRÅDET KRING SOLGÅRDEN

Kommunstyrelsen 22.8.2017 § 205
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet. Av diskussionen framgår att
kommunfullmäktiges ordförande, Anders Svebilius i enlighet med tidigare beslut och befullmäktigande fått ett erbjudande att förhandla köp
av mark i området kring Solgården. Anders Svebilius, har fått i erbjudande att köpa ca 370 kvm med ett pris på 22 euro per kvm. Syftet
med köpet är att ordna bättre trafiklösning i området. Se bilaga.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att köpa ca 370 kvm för 22 euro per kvm i
området kring Solgården. Kommunstyrelsen befullmäktigar också
kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att underteckna köpavtal och andra tillhörande handlingar i enlighet med erbjudandet och budgeterade medel.
Kommunstyrelsen 26.9.2017 § 246
Kommunstyrelsen beslutade den 22.8.2017 om köp av mark i området kring Solgården. Kommunstyrelsen har utgått från budgeterade
medel för omprojektering och trafiklösning till daghemmet i investeringsbudgeten, 2017-2019. Kommundirektören konstaterar dock att
det tillkommit omständigheter i ärendet som föranleder rättelse av beslutet. Det saknas efter utredning en explicit delegering till kommunstyrelsen från kommunfullmäktige att genomföra köpet.
50 § i förvaltningslagen avseende rättelse av sakfel:
En myndighet kan undanröja ett oriktigt beslut som den har fattat och
avgöra saken på nytt, om
1) beslutet grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig utredning,
2) beslutet grundar sig på uppenbart oriktig tillämpning av lag,
3) det har skett ett fel i förfarandet när beslutet fattades, eller
4) det har tillkommit sådan ny utredning i saken som väsentligt kan
påverka beslutet.
I situationer som avses i 1 mom. 1–3 punkten får beslutet rättas till en
parts fördel eller nackdel. Rättelse till en parts nackdel förutsätter att
parten samtycker till rättelsen. Samtycke behövs dock inte, om felet
är uppenbart och det har orsakats av partens eget förfarande. I fall
som avses i 1 mom. 4 punkten får fel rättas endast till partens fördel.
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att rättelse av beslutet görs enligt § 50 i
förvaltningslagen.
Kommunstyrelsen beslutar att köpa ca 370 kvm för 22 euro per kvm i
området kring Solgården. Kommunstyrelsen befullmäktigar också
kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att underteckna köpavtal och andra tillhörande handlingar i enlighet med erbjudandet och budgeterade medel, under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner köpet.

BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 247

HANDLINGAR TILL KOMMUNSTYRELSENS KÄNNEDOM

Kommunstyrelsen 26.09.2017 § 247
-

Ålands förvaltningsdomstol, beslut givet 20.9.2017, beslutsnummer 62/2017. Beslutet gäller yrkande om verkställighetsförbud av
KF § 53 17.8.2017, Tilläggsanslag: Grundförbättring av Nyckelpigsgatan. Se bilaga.

-

Protokoll från KST- arbetsgrupp 7.9.2017. Se bilaga.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 248

EXTRA ÄRENDE: ÅTERKOPPLING: ÅMHM/FIFAX

Kommunstyrelsen 26.09.2017 § 248
Kommunstyrelsen har tidigare haft möte med ÅMHM om Fifax. Mötet
hölls i juni 2017. Av det mötet meddelade ÅMHM att de kommer kalla
till ytterligare möte för uppföljning i september. Detta har inte skett.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören ska inge skrivelse
till ÅMHM angående uppföljningsmötet som lovades inom september
månad angående extern slamhantering- och reningsverk.
Beslutet anses omedelbart justerad.
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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: 227 -247
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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