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ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24.10.2017

Nr.
19

Plats och tid

Kommunkansliet tisdagen 24.10.2017 kl. 18:30 - 22.00

Beslutande

Mikael Selander
John Hilander, frånvarande
Jan-Anders Öström
Teres Backman, tom. kl.21.40
Gunilla Holmberg
Susann Fagerström
Janne Fagerström, frånvarande
Sven-Eric Carlsson

ordförande
viceordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ersättare

Föredragande

Arsim Zekaj

Kommundirektör

Övriga närvarande

Anders Svebilius
Rune Söderlund

kommunfullmäktiges ordförande
kommunfullmäktiges viceordförande

Paragrafer

270 - 293

Underskrifter

ordförande

sekreterare

Mikael Selander

Arsim Zekaj

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö onsdagen den 25.10.2017, kl.23.59.

Gunilla Holmberg

Susann Fagerström

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby den 26.10.2017 kl. 09.00.

Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid

Arsim Zekaj

Underskrift

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2

Sammanträdesdatum
24.10.2017
KS § 270

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelsen 24.10.2017 § 270
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
24.10.2017
KS § 271

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunstyrelsen 24.10.2017 § 271
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.

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
24.10.2017
KS § 272

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Kommunstyrelsen 24.10.2017 § 272
FÖRSLAG:
Föregående mötesprotokoll konstateras justerat och utlagt i den tid
som anges i protokollet.
Till protokolljusterare väljs Teres Backman och Susann Fagerström.

John Hilander och Jan-Anders Öström justerade 10.10.2017
Gunilla Holmberg och Teres Backman justerade 26.9.2017.
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:
Susanna Fagerström och Gunilla Holmberg väls till protokolljusterare.
Protokollet ska justeras senast 25.10.2017, kl.23.59.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
5

Sammanträdesdatum
24.10.2017
KS § 273

KOMMUNDIREKTÖRENS VERKSAMHETSRAPPORT FÖR PERIODEN 11.10.2017 –
24.10.2017

Kommunstyrelsen 24.10.2017 § 273

Kommundirektören lämnar
11.10.2017 – 24.10.2017.

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.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
6

Sammanträdesdatum
24.10.2017
KS § 274

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 19.10.2017

Kommunstyrelsen 24.10.2017 § 274
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 19.10.2017. 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 19.10.2017 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.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
24.10.2017
KS § 275

BUDGETARBETET 2018

Kommunstyrelsen 24.10.2017 § 275
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar att styrelsemöten hålls den 2, 7, 14, 21
och 28 november, i syfte att styrelsebehandlingen av budgeten 2018
genomförs. Möten inleds kl. 17.00. Berörda tjänstemän kallas till
dessa.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar enligt kommundirektörens förslag. Kommundirektören befullmäktigas att avgöra turordningen för behandlingen.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
8

Sammanträdesdatum
24.10.2017
KS § 276

KOMMUNAL INKOMSTSKATT 2017

Kommunstyrelsen 24.10.2017 § 276

KS § 314/3.11.2015
Den fastställa kommunala inkomstskattenivån ska meddelas Skatteförvaltningen senast den 17.11.2015.
Kommunfullmäktige fastställde 2015 års inkomstskattenivå till 18,50
%.
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att inkomstskattesatsen för år 2016 fastställs till 18,50%.

BESLUT:
Enligt förslag.

KF § 95/12.11.2015
Skatteutfallet för alternativa procentsatser finns i bilaga § 95 - 1.
./.
Läget i kommunstyrelsens budgetarbete vad gäller budgeterad resultaträkning efter kommunstyrelsemöte den 11.11.2015 (§ 321: ”Efter
genomgång av driftsdelen, då smärre korrigeringar gjordes, återremitterar styrelsen frågan för vidare beredning”), se bilaga § 95 – 2.
./.

BESLUT:
Janne Fagerström föreslår att inkomstskattesatsen för år 2016 sänks
till 18,25%. Gunilla Holmberg understöder styrelsens förslag. Janne
Fagerström återtar sitt förslag.
Kommunfullmäktige fastställer oförändrad inkomstskattesats om
18,50% år 2016.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
9

Sammanträdesdatum
24.10.2017

KS § 327/25.10.2016

Skatteutfallet för alternativa procentsatser finns i bilaga.
./.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att inkomstskattesatsen för år 2016 fastställs till 18,50%.

BESLUT:
Styrelsen återremitterade frågan.

KS § 352/8.11.2016

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att inkomstskattesatsen för år 2016 fastställs till 18,50%.

BESLUT:
Enligt förslag.

KF § 146/17.11.2016
Bilagor:
./.
-

Läget f.n. budgeterat resultat.
Budgetunderlag skatter.

BESLUT:
Kerstin Wikgren föreslog att inkomstskatten för år 2017 höjs till
18,65%. Förslaget vann inte understöd och förföll därmed.
Tage Mattsson och Brage Eklund understödde styrelsens 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
10

Sammanträdesdatum
24.10.2017

Därmed beslutade fullmäktige att inkomstskattesatsen för år 2016
fastställs oförändrad till 18,50%.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Den faställda kommunala inkomstskattenivån ska meddelas Skatteförvaltningen senast den 15.11.2017. Kommunfullmäktige
faställde 2016 års inkomstnivå till 18,50 %.

Kommunstyrelsen 24.10.2017 § 276

Den faställda kommunala inkomstskattenivån ska meddelas Skatteförvaltningen senast den 17.11.2017. Kommunfullmäktige
faställde 2017 års inkomstnivå till 18,50 %.

Bilagor:
1.Skatteutfall för alternativa procentsatser
2.Budgetunderlag skatter
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att inkomstskattesatsen för år 2018 fastställs till 18,50%.
BESLUT:
Ärendet återremitteras till dess att kommunstyrelsen får del av socialnämndens förslag på budget.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
11

Sammanträdesdatum
24.10.2017
KS § 277

KOMMUNAL FASTIGHETSSKATT 2017

Kommunstyrelsen 24.10.2017 § 277

KS § 315/3.11.2015
De kommunala fastighetsskattenivåerna skall meddelas Skatteförvaltningen senast den 17.11.2015.
Nuvarande kommunala fastighetsskattesatser uppgår till:
Byggnader för stadigvarande boende
Andra bostadsbyggnader
Allmän fastighetsskatt
Allmännyttigt samfund

0,00%
0,90%
0,70%
0,00%

Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige oförändrade
kommunala fastighetsskattesatser 2016 enligt följande:
Byggnader för stadigvarande boende
Andra bostadsbyggnader
Allmän fastighetsskatt
Allmännyttigt samfund

0,00%
0,90%
0,70%
0,00%

BESLUT:
Enligt förslag.
KF § 96/12.11.2015
Fastighetsskatt 2016 (Finlands Kommunförbunds beräkning), se bilaga § 96.
./.

BESLUT:
Kommunfullmäktige fastställer oförändrade kommunala fastighetsskattesatser för 2016 enligt följande:
Byggnader för stadigvarande boende

0,00%

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
24.10.2017
Andra bostadsbyggnader
Allmän fastighetsskatt
Allmännyttigt samfund

0,90%
0,70%
0,00%

KS § 328/25.10.2016

Fastighetsskatt 2016 (Finlands Kommunförbunds beräkning), se bilaga.
./.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige oförändrade
kommunala fastighetsskattesatser 2017 enligt följande:
Byggnader för stadigvarande boende
Andra bostadsbyggnader
Allmän fastighetsskatt
Allmännyttigt samfund

0,00%
0,90%
0,70%
0,00%

BESLUT:
Styrelsen återremitterade frågan.

KS § 353/25.10.2016

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige oförändrade
kommunala fastighetsskattesatser 2017 enligt följande:
Byggnader för stadigvarande boende
Andra bostadsbyggnader
Allmän fastighetsskatt
Allmännyttigt samfund

BESLUT:
Enligt förslag.
Protokolljusterarnas signatur

Ordf.
Sekr.

0,00%
0,90%
0,70%
0,00%

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
13

Sammanträdesdatum
24.10.2017

KF § 147/17.11.2016

Bilagor:
./.
-

Läget f.n. budgeterat resultat.
Budgetunderlag skatter

BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutade att oförändrade kommunala fastighetsskattesatser 2017 fastställs enligt följande:
Byggnader för stadigvarande boende
Andra bostadsbyggnader
Allmän fastighetsskatt
Allmännyttigt samfund

0,00%
0,90%
0,70%
0,00%

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Kommunstyrelsen 24.10.2017 §277
Fastighetsskatt 2017 (Finlands Kommunförbunds beräkning), se bilaga.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige oförändrade
kommunala fastighetsskattesatser 2018 enligt följande:
Byggnader för stadigvarande boende
Andra bostadsbyggnader
Allmän fastighetsskatt
Allmännyttigt samfund

0,00%
0,90%
0,70%
0,00%

BESLUT:
Ärendet återremitteras till dess att kommunstyrelsen får del av socialnämndens förslag på budget.

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
24.10.2017

Dnr: BTN 325/2017
KS § 278

ANHÅLLAN OM ÄNDRING AV VATTENFAKTURA

Kommunstyrelsen 24.10.2017 § 278
Byggnadstekniska nämnden 09.10.2017 § 114
En anhållan om ändring av en vattenfaktura har inkommit den 9 oktober 2017 av Rauli Lehtinen.
Lehtinen anhåller om ändring av vatten- och avloppsfaktura med nr.
20584, så att avloppsavgiften reduceras med volymen av ett vattenläckage vilket inte belastade kommunens avloppshantering, enligt
bilaga.
Bilaga, BTN 09.10.2017, § 114
Kommunteknikerns förslag:
Debitering av bruksavgiften för avloppsvatten sker enligt mängden
förbrukat renvatten, enligt § 5, LL (1974:23) om avloppsvattenavgift.
Byggnadstekniska nämnden besluter föreslå inför kommunstyrelsen
att anhållan om ändring av vatten- och avloppsfaktura nr 20584 avslås, med hänvisningen till LL (1974:23) om avloppsvattenavgift.

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag
godkänns.
Kommunstyrelsen 24.10.2017 § 278
Bilaga:
1. Anhållan om ändring av vattenfaktura.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar enligt byggnadstekniska nämndens förslag.
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
15

Sammanträdesdatum
24.10.2017

Dnr: KANSLI 332/2017
KS § 279

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSSTÖD 2018

Kommunstyrelsen 24.10.2017 § 279
Norra Ålands Pensionärsförening har ansökt om ett bidrag om 100
euro för 2018, se bilaga.
Föreningen har idag ca 750 medlemmar från samtliga 16 kommuner.
Av dem är 14 medlemmar från Eckerö kommun.
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att medel inte avsätts för att bevilja
bidrag till Norra Ålands Pensionärsförening i budgeten för 2018, med
motiveringen att kommunen med hänsyn till det ekonomiska läget i
första hand ger bidrag till lokala ideella föreningar.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att hänskjuta ärendet till budgetbehandlingen för 2018.

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
24.10.2017
KS § 280

ANHÅLLAN OM BIDRAG: NORDEN PÅ ÅLAND

Kommunstyrelsen 24.10.2017 § 280
Kommunstyrelsen 22.08.2017 § 203
Föreningen Norden på Åland har inkommit med en anhållan om bidrag. Föreningen arbetar med bland annat att stärka de nordiska folkens samverkan inåt och utåt. Föreningen verkar också för att göra
ålänningars självstyrelse känt i samnordiska sammanhang. Se bilaga.
Kommundirektörens förslag:
Kommundirektören finner att det nu sökta medlet från Norden på
Åland inte riktas till kommunens kärnverksamhet. Därmed bedömer
kommundirektören att anhållan ska avslås.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att anhållan från Norden på Åland hänskjuts till budgetberedningen för 2018.

Kommunstyrelsen 24.10.2017 § 280
Bilaga:
1. Anhållan, Norden på Åland
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att medel inte avsätts för
att bevilja bidrag till Norden på Åland i budgeten för 2018, med motiveringen att kommunen med hänsyn till det ekonomiska läget i första
hand ger bidrag till lokala ideella föreningar.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att hänskjuta ärendet till budgetbehandlingen för 2018.

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
24.10.2017

Dnr: KANSLI 222/2017
KS § 281

ANHÅLLAN OM BIDRAG: KÄRINGSUNDS VILTSAFARI

Kommunstyrelsen 24.10.2017 § 281
Närings- och kulturnämnden 10.10.2017 § 79
Närings- och kulturnämnden 05.09.2017 § 73
Kommunstyrelse 08.08.2017 § 179
Käringsunds viltsafari har inkommit med en anhållan. Anhållan innehåller ett erbjudande till kommunen om att köpa biljetter till samtliga
barn i åldern 3-13 år bosatta i kommunen för att besöka deras anläggning. Käringsunds viltsafari erbjuder ett specialpris om 6 € per
barn vid köp av tre besök per barn. Se bilaga.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att kommunen för år 2017 i tillräcklig
utsträckning skapat möjligheter för kommunens barn till rekreation
genom bland annat köp av inträdesbiljetter till Smart Park och
Leklandet. Denna anhållan bör därför enligt kommundirektören bli föremål för beslut i samband med budgetarbetet 2018.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att skicka ärendet till närings- och kulturnämnden för behandling.
Nkn § 73

FÖRSLAG:
Inför år 2018 kan bidrag ges till Käringsunds Viltsafari för inträdesbiljetter till barn bosatta i Eckerö kommun med 6,00€/barn. Närings- och
Kulturnämnden diskuterar ärendet och får ta ställning till ansökan i
budget arbetet inför 2018.
BESLUT:
Ärendet bordläggs. Nämnden inväntar beslut från Kommunstyrelsen
gällande §50/15.05.2017
”BESLUT:
Återremiteras till KS för riktlinjer på hur företagsunderstöd och bidrag
till privata företag skall ges. Beslut på riktlinjer skall finnas klara innan
bidrag ges ut till privata företag.”

Nkn§ 79

FÖRSLAG:
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Sammanträdesdatum
24.10.2017

Sponsorering av enskilda företag bör endast ske i undantagsfall. Vid
prioritering och avvägningar bör Eckerö kommun bedöma nyttan för
kommunen och dess invånare. Kommunen erbjuder i dagsläget barn i
daghemsverksamhet inom kommunen att få besöka Käringsunds
Viltsafari i pedagogiskt syfte årligen. Därmed får syftet i tillräcklig omfattning vara uppfyllt. Anhållan bör därför med beaktande av ovan avslås.
BESLUT:
Nämnden saknar tillräckliga medel i sin budget för att kunna verkställa sitt beslut. Nämnden äskar om tilläggsmedel till liggande bidragsansökning till Käringsunds Viltsafari i sin helhet från kommunfullmäktige. Nämnden anser att beslutet i Kommunfullmäktige
18.05.2017 § 34 kan anses som prejudicerande för denna ansökning.
Kommunstyrelsen 24.10.2017 § 281
Närings- och kulturnämnden har den 10.10.2017 förordat tilläggsanslag för liggande bidragsansökning från Käringsunds Viltsafari. Enligt
nämnden ska anhållan om tilläggsmedel täcka hela ansökan från Käringsunds viltsafari. Nämnden har också gjort bedömningen att beslutet i Kommunfullmäktige 18.05.2017 § 34 kan anses som prejudicerande för denna ansökan.
Kommundirektören konstaterar följande. Av nämndens förslag på tilläggsmedel framgår inte vilken summa eller aktuellt antal barn som
berörs.
I övrigt noterar kommundirektören att hänvisning till beslut från kommunfullmäktige 18.05.2017 § 34 som prejudikat gjorts. Nämnden har i
det här avseendet konstaterat ett prejudikat utan att underbygga med
argumentation för de prejudicerande aspekterna.
Kommundirektören anser att den här typen av ansökningar prövas
individuellt utifrån kommunens prioriteringar och avvägningar med
hänsyn till kommunens nytta och dess invånare. Vidare finner kommundirektören att ekonomiska förutsättningar i kommunen och kommunens prioriteringar i övrigt ska ligga till grund för prövningen av den
här kategorin ansökningar.
Av utredningen i ärendet framgår att kommunen i dagsläget erbjuder
barn i daghemsverksamhet att få besöka Käringsunds viltsafari i pedagogiskt syfte, årligen. Därmed får syftet för den nu inkomna ansökan i tillräcklig omfattning vara uppfyllt.
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Sammanträdesdatum
24.10.2017
Bilaga:
1. Anhållan, Käringsunds Viltsafari

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att tilläggsmedel inte ska förordas enligt
förslag från närings- och kulturnämnden, oaktat att summa och antal
barn som omfattas inte presenterats.
Kommunstyrelsen finner att kommunen i tillräcklig omfattning erbjuder
barn i kommunen att få besöka Käringsunds Viltsafari.

BESLUT:
Sponsorering av enskilda företag bör endast ske i undantagsfall. Vid
prioritering och avvägningar bör Eckerö kommun bedöma nyttan för
kommunen och dess invånare. Kommunen erbjuder i dagsläget barn i
daghemsverksamhet inom kommunen att få besöka Käringsunds
Viltsafari i pedagogiskt syfte årligen. Därmed får syftet i tillräcklig omfattning vara uppfyllt. Anhållan ska därför med beaktande av ovan avslås.
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Dnr: KANSLI 262/2017
KS § 282

ERBJUDANDE RIDNING FÖR BARN 2-13 ÅR

Kommunstyrelsen 24.10.2017 § 282
Närings- och kulturnämnden 10.10.2017 § 78

Närings- och kulturnämnden 05.09.2017 § 72

Stall Rosenqvist har inkommit med ett erbjudande att låta Eckerö
barn i ålder 2-13 år få lära sig sköta och rida hästar hos stall Rosenqvist. Erbjudandet gäller 3 gånger/barn till specialpriset
20,00€/gång. Se bilaga
BESLUT:
Ärendet bordläggs. Nämnden inväntar beslut från Kommunstyrelsen
gällande
§50/15.05.2017
”BESLUT:
Återremiteras till KS för riktlinjer på hur företagsunderstöd och bidrag
till privata företag skall ges. Beslut på riktlinjer skall finnas klara innan
bidrag ges ut till privata företag.”

Nkn § 78

FÖRSLAG:
Sponsorering av enskilda företag bör endast ske i undantagsfall. Vid
prioritering och avvägningar bör Eckerö kommun bedöma nyttan för
kommunen och dess invånare. En viktig utgångspunkt för aktiviteter
som sponsras av kommunen bör vara att de uppfyller villkoren för likabehandling. Med hänsyn till de allergier som är relaterat till pälsdjur kan det därför anses att villkoret för likabehandling inte är uppfyllt. Anhållan bör därför med beaktande av ovan avslås.
BESLUT:
Nämnden saknar tillräckliga medel i sin budget för att kunna verkställa sitt beslut. Nämnden äskar om tilläggsmedel till liggande bidragsansökning till Stall Rosenqvist i sin helhet från kommunfullmäktige. Nämnden anser att beslutet i Kommunfullmäktige 18.05.2017 §
34 kan anses som prejudicerande för denna ansökning.
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Sammanträdesdatum
24.10.2017
Kommunstyrelsen 24.10.2017 § 282

Närings- och kulturnämnden har 10.10.2017 förordat tilläggsanslag
för liggande bidragsansökning från Stall Rosenquist. Enligt nämnden
ska anhållan om tilläggsmedel täcka hela ansökan från Stall Rosenquist. Nämnden har också gjort bedömningen att beslutet i kommunfullmäktige 18.05.2017 § 34 kan anses som prejudicerande för
denna ansökning.
Kommundirektören konstaterar följande. Av nämndens förslag på tilläggsmedel framgår inte vilken summa eller aktuellt antal barn som
förslaget nu avser.
I övrigt noterar kommundirektören att hänvisning till beslut från kommunfullmäktige 18.05.2017 § 34 som prejudikat gjorts. Nämnden har i
det här avseendet konstaterat ett prejudikat utan att underbygga med
argumentation vad gäller de prejudicerande aspekterna.
Kommundirektören anser att den här typen av ansökningar prövas
individuellt utifrån kommunens prioriteringar och avvägningar med
hänsyn till kommunens nytta och dess invånare. Vidare finner kommundirektören att ekonomiska förutsättningar i kommunen och kommunens prioriteringar i övrigt ska ligga till grund för prövningen av den
här kategorin ansökningar.
Bilaga:
1. Anhållan, Stall Rosenquist
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen finner att en viktig utgångspunkt för aktiviteter som
sponsras av kommunen bör vara att de uppfyller villkoren för likabehandling. Med hänsyn till de allergier som är relaterat till pälsdjur kan
det därför anses att villkoret för likabehandling inte är uppfyllt.
Kommunstyrelsen beslutar med beaktande av ovan att tilläggsmedel
inte ska förordas enligt förslag från närings- och kulturnämnden, oaktat att summa och antal barn som omfattas inte presenterats.
BESLUT:
Sponsorering av enskilda företag bör endast ske i undantagsfall. Vid
prioritering och avvägningar bör Eckerö kommun bedöma nyttan för
kommunen och dess invånare. En viktig utgångspunkt för aktiviteter
som sponsras av kommunen bör vara att de uppfyller villkoren för likabehandling. Med hänsyn till de allergier som är relaterat till pälsdjur kan det därför anses att villkoret för likabehandling inte är uppfyllt. Anhållan bör därför med beaktande av ovan avslås.
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Sammanträdesdatum
24.10.2017

Dnr: KANSLI 342/2017
KS § 283

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG FÖR 2018, ÅLANDS JAKT- OCH FISKEMUSEUM

Kommunstyrelsen 24.10.2017 § 283
Ålands Jakt- och Fiskemuseum har 17.10.2017, se bilaga, inkommit
med en anhållan om stöd om totalt 3000 € för verksamhetsåret 2018
enligt följande:
Arrende för tomten 1830 €
Skol- och barnaktiviteter 480 €
Guidning i muséet 720 €
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att ge Ålands Jakt- och Fiskemuseum
stöd för arrende för tomten om 1830 € för verksamhetsåret 2018.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att hänskjuta ärendet till budgetbehandlingen för 2018.
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Sammanträdesdatum
24.10.2017
KS § 284

HYRESTAXOR I ECKERÖ SKOLA

Kommunstyrelsen 24.10.2017 § 284
SKN 6.9.2017
Bilaga: 7/6/2017

Förslag till hyresavgifter fr.o.m. 1.1.2018
Hyresavgifterna föreslås justeras med ca 1,5 % fr.o.m. 1.1.2018
Förslag: Skolnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att hyresavgifterna vid Eckerö skola justeras i enlighet med bilaga fr.o.m. den
1.1.2018.
Beslut: Enligt förslag.

Kommunstyrelsen 24.10.2017 § 284
Bilaga: Eckerö skola, hyrestaxor 1.1.2018
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förslår inför fullmäktige att hyresavgifterna vid Eckerö skola justeras i enlighet med bilaga fr.o.m. 1.1.2018.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Sammanträdesdatum
24.10.2017
KS § 285

KOMMUNALA ARVODEN 2018

Kommunstyrelsen 24.10.2017 § 285
KF § 117/22.9.2016
KS § 270/13.9.2016
Kommunstyrelsen 13.10.2015 § 260

./.

Kommunfullmäktige fastställer kommunala arvoden. Senaste justering gjordes
12.1.2012. Eckerö kommuns arvodestadga i bilaga till kallelsen:
bilaga § 260.
En jämförelse visar att Eckerö kommuns arvoden är på en skälig nivå. Arvoden
för styrelseordförande varierar mycket från kommun till kommun. Styrelseordförande bör ofta fungera som bollplank för kommundirektör och som kontaktlänk
mellan politiker och tjänstemän. Styrelseordförande deltar också en del i den
operativa verksamheten.
Nämndordförandenas, styrelseordförandes och fullmäktigordförandes årsarvode diskuteras på mötet.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att mötesarvoden och årsarvoden 2015 hålls
oförändrade och fastställs enligt bilaga § 260 och att årsarvoden fastställs enligt
följande:
Årsarvoden för ordförande 2016
Kommunfullmäktige 900 €
Kommunstyrelsen 2100 €
Miljö- och byggnadsnämnden 500 €
Socialnämnden 800 €
Skol- och fritidsnämnden 500 €
Tekniska nämnden 650 €
Näringsnämnden 300 €
BESLUT:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att årsarvoden 2016 hålls oförändrade och
fastställs enligt följande:

Årsarvoden för ordförande 2016
Kommunfullmäktige 900 €
Kommunstyrelsen 2100 €
Miljö- och byggnadsnämnden 500 €
Socialnämnden 800 €
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Sammanträdesdatum
24.10.2017
Skol- och fritidsnämnden 500 €
Tekniska nämnden 650 €
Näringsnämnden 300 €

Därutöver föreslår styrelsen att vice-ordförandena i ovannämnda organ skulle
erhålla ett årsarvode som är en tredjedel av ordförandenas arvoden.
Vad gäller sammanträdesarvoden föreslår styrelsen inför fullmäktige att de
fastställs oförändrade för 2016 enligt följande:
Sammanträdesarvoden

Ledamöter i kommunfullmäktige, Centralvalnämnd, kommunala nämnder, kommittéer och arbetsgrupper 40,00 €
Ledamöter i kommunstyrelsen 50,00 €
Kommundirektör (vid tjänstgöring i kommunstyrelse) 50,00 €
Övriga tjänstemän 35,00 €
Föredragande och/eller sekreterare +20,00€
Ordförande i kommunalfullmäktige och kommunstyrelse samt Valnämnd
Grund + 50%
Ordförandena i Socialnämnden, Tekniska nämnden, Närings- och kulturnämnden, Skolnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden samt 45,00 €
Andra uppdrag och förrättningar
Sammanträdesarvode för möte eller uppdrag som inte ersätts på annat
sätt 30,00 €
Arvodet inkluderar restid (dock ersätts minst två timmar 60,00 € vid varje
uppdrag oavsett förrättningens längd samt 30,00 € för varje därpå följande timma)
Centralvalnämnden
För deltagande i valförrättning på valdag erhåller Valnämndens ledamöter ett dagsarvode som uppgår till 200€. Valnämndens ordförande erhålProtokolljusterarnas signatur
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Sammanträdesdatum
24.10.2017

ler ett dagsarvode på 250€ och sekreteraren ett dagsarvode på 225 €
om sekreteraren är ledamot i Valnämnden.
Externt tillkallad sekreterare arvoderas med 200€ per valförrättning. Dagersättning utgår i förhållande till faktiskt deltagande vid valförrättningen,
varvid tio timmar anses utgöra maximalt uttagen arbetstid och en halv
dags förrättning således uppgår till fem timmar.
Engångstillägg vid sammanträden över två timmar
Vidare erhåller ledamöterna i kommunfullmäktige, samtliga nämnder,
kommittéer, arbetsgrupper och kommunstyrelsen ett engångstillägg på
50% om mötestiden överstiger två timmar. Föredragande tjänstemän eller annan tjänsteman som anmodats att medverka vid sammaträdet, erhåller ett tillägg på 50% på sitt grundarvode för varje påbörjad timme
som sammanträdet överstiger två timmar enligt förtydligande beslut i
kommunfullmäktige Kfg §9 den 10.01.2008.
Arvode för protokolljustering
Arvodet för justering av protokoll uppgår till 15€ för förtroendevalda såvida justeringen sker annan tid än genast efter sammanträdet eller på
följande möte. Tjänstemän erhåller justeringsarvode om justeringen är
utanför flextid och inte genast efter sammanträdet eller på följande möte.
Vid justering av kommunfullmäktiges budgetprotokoll utgår dubbelt arvode.
Vald justerare som utan giltig orsak och avisering uteblir från förhandsbestämt justeringssammanträde varvid justering måste ske vid ett senare
tillfälle, förlorar sitt justeringsarvode för det därav föranledda extra justeringstillfället.
Övriga arvoden och ersättningar
Revisorernas arvoden utgår enligt räkning
Särskilda uppdrag såsom konsultuppdrag utförda av enskilda ledamöter
ersätts enligt överenskommelse på förhand.
Telefonersättning
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Sammanträdesdatum
24.10.2017
Telefonersättning till förtroendevalda erläggs efter särskild prövning i
kommunstyrelsen.
Ägovägsnämnden

Ägovägsnämndens förrättningsarvode skall utgå enligt specificerad räkning med en timersättning om 15,00€ per timme, dock minst 30,00 €.
Reseersättning
Reseersättning erhålls enligt skattestyrelsens beslut och enligt gällande
kollektivavtal.
Förlorad arbetsinkomst
Samtliga ovan nämnda sammanträdesarvoden inkluderar ersättning för
förlorad arbetsinkomst.

KS § 328 /16.11.2015
Kommunfullmäktige fastställer kommunala arvoden. Senaste justering gjordes
12.1.2012. Kommunfullmäktige den 22.10.2015 fastställde enligt § 64 mötesarvodena oförändrade för 2016. Det kan det dock vara skäligt att se över och
ändra mötesarvoderingen på två punkter:
1) Arvode för protokolljustering bör utgår oberoende av när justeringen äger
rum. Första stycket under ”Arvode för protokolljustering” ändras därför till
följande lydelse:
”Arvodet för justering av protokoll uppgår till 30€ för förtroendevalda och
tjänstemän oberoende av när justeringen äger rum.”
2) Det är skäligt att övriga tjänstemän får samman ersättning som föredragande/sekreterare och förtroendevalda för mötesnärvaro. Under rubriken
”Sammanträdesarvoden” höjs därför sammanträdesarvodet för ”Övriga
tjänstemän” från 35,00 € till 50,00 €, så att ersättningen läggs på liknande
nivå som övriga mötesdeltagare.

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att;
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Sammanträdesdatum
24.10.2017

1) första stycket under ”Arvode för protokolljustering” ändras till följande lydelse:
”Arvodet för justering av protokoll uppgår till 30€ för förtroendevalda och tjänstemän oberoende av när justeringen äger rum.”
2) sammanträdesarvodet under rubriken ”Sammanträdesarvoden” höjs för ”övriga tjänstemän” från 35,00 € till 50,00 €.

Eckerö kommuns arvodesstadga lyder med dessa ändringar som följer:

Årsarvoden för ordförande 2016
Kommunfullmäktige 900 €
Kommunstyrelsen 2100 €
Miljö- och byggnadsnämnden 500 €
Socialnämnden 800 €
Skol- och fritidsnämnden 500 €
Tekniska nämnden 650 €
Näringsnämnden 300 €
Vice-ordförandena i ovannämnda organ erhåller ett årsarvode som är en tredjedel av ordförandenas arvoden.

Sammanträdesarvoden

Ledamöter i kommunfullmäktige, Centralvalnämnd, kommunala nämnder, kommittéer och arbetsgrupper 40,00 €
Ledamöter i kommunstyrelsen 50,00 €
Kommundirektör (vid tjänstgöring i kommunstyrelse) 50,00 €
Övriga tjänstemän 50,00 €
Föredragande och/eller sekreterare +20,00€
Ordförande i kommunalfullmäktige och kommunstyrelse samt Valnämnd
Grund + 50%
Ordförandena i Socialnämnden, Tekniska nämnden, Närings- och kulturnämnden, Skolnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden samt 45,00 €
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24.10.2017

Andra uppdrag och förrättningar
Sammanträdesarvode för möte eller uppdrag som inte ersätts på annat
sätt 30,00 €
Arvodet inkluderar restid (dock ersätts minst två timmar 60,00 € vid varje
uppdrag oavsett förrättningens längd samt 30,00 € för varje därpå följande timma)
Centralvalnämnden
För deltagande i valförrättning på valdag erhåller Valnämndens ledamöter ett dagsarvode som uppgår till 200€. Valnämndens ordförande erhåller ett dagsarvode på 250€ och sekreteraren ett dagsarvode på 225 €
om sekreteraren är ledamot i Valnämnden.
Externt tillkallad sekreterare arvoderas med 200€ per valförrättning. Dagersättning utgår i förhållande till faktiskt deltagande vid valförrättningen,
varvid tio timmar anses utgöra maximalt uttagen arbetstid och en halv
dags förrättning således uppgår till fem timmar.
Engångstillägg vid sammanträden över två timmar
Vidare erhåller ledamöterna i kommunfullmäktige, samtliga nämnder,
kommittéer, arbetsgrupper och kommunstyrelsen ett engångstillägg på
50% om mötestiden överstiger två timmar. Föredragande tjänstemän eller annan tjänsteman som anmodats att medverka vid sammaträdet, erhåller ett tillägg på 50% på sitt grundarvode för varje påbörjad timme
som sammanträdet överstiger två timmar enligt förtydligande beslut i
kommunfullmäktige Kfg §9 den 10.01.2008.
Arvode för protokolljustering
Arvodet för justering av protokoll uppgår till 30€ för förtroendevalda och
tjänstemän oberoende av när den äger rum.
Vid justering av kommunfullmäktiges budgetprotokoll utgår dubbelt arvode.
Vald justerare som utan giltig orsak och avisering uteblir från förhandsbestämt justeringssammanträde varvid justering måste ske vid ett senare
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tillfälle, förlorar sitt justeringsarvode för det därav föranledda extra justeringstillfället.
Övriga arvoden och ersättningar
Revisorernas arvoden utgår enligt räkning
Särskilda uppdrag såsom konsultuppdrag utförda av enskilda ledamöter
ersätts enligt överenskommelse på förhand.
Telefonersättning
Telefonersättning till förtroendevalda erläggs efter särskild prövning i
kommunstyrelsen.
Ägovägsnämnden
Ägovägsnämndens förrättningsarvode skall utgå enligt specificerad räkning med en timersättning om 15,00€ per timme, dock minst 30,00 €.
Reseersättning
Reseersättning erhålls enligt skattestyrelsens beslut och enligt gällande
kollektivavtal.
Förlorad arbetsinkomst
Samtliga ovan nämnda sammanträdesarvoden inkluderar ersättning för
förlorad arbetsinkomst.

BESLUT:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att;
3) första stycket under ”Arvode för protokolljustering” ändras till följande lydelse:
”Arvodet för justering av protokoll uppgår till 20€ för förtroendevalda och tjänstemän oberoende av när justeringen äger rum.”
4) sammanträdesarvodet under rubriken ”Sammanträdesarvoden” höjs för ”övriga tjänstemän” från 35,00 € till 50,00 €.
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Därmed lyder arvodesstadgan som följer:
Årsarvoden för ordförande 2016
Kommunfullmäktige 900 €
Kommunstyrelsen 2100 €
Miljö- och byggnadsnämnden 500 €
Socialnämnden 800 €
Skol- och fritidsnämnden 500 €
Tekniska nämnden 650 €
Näringsnämnden 300 €
Därutöver föreslår styrelsen att vice-ordförandena i ovannämnda organ skulle
erhålla ett årsarvode som är en tredjedel av ordförandenas arvoden.
Vad gäller sammanträdesarvoden föreslår styrelsen inför fullmäktige att de
fastställs oförändrade för 2016 enligt följande:
Sammanträdesarvoden

Ledamöter i kommunfullmäktige, Centralvalnämnd, kommunala nämnder, kommittéer och arbetsgrupper 40,00 €
Ledamöter i kommunstyrelsen 50,00 €
Kommundirektör (vid tjänstgöring i kommunstyrelse) 50,00 €
Övriga tjänstemän 50,00 €
Föredragande och/eller sekreterare +20,00€
Ordförande i kommunalfullmäktige och kommunstyrelse samt Valnämnd
Grund + 50%
Ordförandena i Socialnämnden, Tekniska nämnden, Närings- och kulturnämnden, Skolnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden samt 45,00 €
Andra uppdrag och förrättningar
Sammanträdesarvode för möte eller uppdrag som inte ersätts på annat
sätt 30,00 €
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Arvodet inkluderar restid (dock ersätts minst två timmar 60,00 € vid varje
uppdrag oavsett förrättningens längd samt 30,00 € för varje därpå följande timma)
Centralvalnämnden
För deltagande i valförrättning på valdag erhåller Valnämndens ledamöter ett dagsarvode som uppgår till 200€. Valnämndens ordförande erhåller ett dagsarvode på 250€ och sekreteraren ett dagsarvode på 225 €
om sekreteraren är ledamot i Valnämnden.
Externt tillkallad sekreterare arvoderas med 200€ per valförrättning. Dagersättning utgår i förhållande till faktiskt deltagande vid valförrättningen,
varvid tio timmar anses utgöra maximalt uttagen arbetstid och en halv
dags förrättning således uppgår till fem timmar.
Engångstillägg vid sammanträden över två timmar
Vidare erhåller ledamöterna i kommunfullmäktige, samtliga nämnder,
kommittéer, arbetsgrupper och kommunstyrelsen ett engångstillägg på
50% om mötestiden överstiger två timmar. Föredragande tjänstemän eller annan tjänsteman som anmodats att medverka vid sammaträdet, erhåller ett tillägg på 50% på sitt grundarvode för varje påbörjad timme
som sammanträdet överstiger två timmar enligt förtydligande beslut i
kommunfullmäktige Kfg §9 den 10.01.2008.
Arvode för protokolljustering
Arvodet för justering av protokoll uppgår till 20 € för förtroendevalda och
tjänstemän oberoende av när den äger rum.
Vid justering av kommunfullmäktiges budgetprotokoll utgår dubbelt arvode.
Vald justerare som utan giltig orsak och avisering uteblir från förhandsbestämt justeringssammanträde varvid justering måste ske vid ett senare
tillfälle, förlorar sitt justeringsarvode för det därav föranledda extra justeringstillfället.
Övriga arvoden och ersättningar
Revisorernas arvoden utgår enligt räkning
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Särskilda uppdrag såsom konsultuppdrag utförda av enskilda ledamöter
ersätts enligt överenskommelse på förhand.
Telefonersättning
Telefonersättning till förtroendevalda erläggs efter särskild prövning i
kommunstyrelsen.
Ägovägsnämnden
Ägovägsnämndens förrättningsarvode skall utgå enligt specificerad räkning med en timersättning om 15,00€ per timme, dock minst 30,00 €.
Reseersättning
Reseersättning erhålls enligt skattestyrelsens beslut och enligt gällande
kollektivavtal.
Förlorad arbetsinkomst
Samtliga ovan nämnda sammanträdesarvoden inkluderar ersättning för
förlorad arbetsinkomst.

KF § 104/10.12.2015
BESLUT:
Kerstin Wikgren föreslog att vice-ordförandena erhåller ett årsarvode
som är hälften av ordförandenas årsarvode. Janne Fagerström understödde förslaget.
Tage Mattsson understödde styrelsens förslag.
Marcus Eriksson föreslog återremiss till Kommunstyrelsen av frågan
om arvodena. Kari Kärki understödde förslaget.
Frågan om återremiss togs upp till avgörande. För ett beslut om återremiss krävs att ett sådant understöds av minst hälften av de närvarande ledamöterna. Vid handuppräckning stödde sex ledamöter återremiss.
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Därmed beslutade Kommunfullmäktige att återremittera frågan om
arvodena till Kommunstyrelsen.

KS § 270/13.9.2016
Kommunfullmäktige fastställde § 65/22.10.2015 arvodesstadgan
för 2016, se bilaga.
Arvodesfrågan togs sedan upp av styrelsen igen rörande två
punkter: mötesarvodet till tjänstemän och arvodet för protokolljustering. Kommunfullmäktige beslutade dock enligt KF §
104/10.12.2015 att återremittera frågan utan att besluta om några
ändringar i stadgan.
Underlag i form av en jämförelse mellan några kommuner rörande
vissa arvoden återfinns i bilaga.

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att arvodena 2016
kvarstår såsom fastställda i enlighet med fullmäktiges beslut §
65/22.10.2015.

BESLUT:
Styrelsen föreslog inför kommunfullmäktige att arvodena 2016
kvarstår såsom fastställda i enlighet med fullmäktiges beslut §
65/22.10.2015 med nedanstående ändringar, som återges i bilaga:
Stycket om ägovägsnämnd stryks eftersom den nämnden inte existerar på kommunal nivå längre.
Därtill beslutade styrelsen att årsarvodet för Byggnads- och Miljönämnden och Tekniska nämnden inte utgår eftersom de nämnderna upphörde sista februari 2016.
Årsarvode för Byggnadstekniska nämndens ordförande utgör 800
euro för 2016.
Janne Fagerström föreslog att årsarvodet för ordförandena sänks
till hälften. Förslaget vann inte understöd och förföll därmed.
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John Hilander föreslog att vice-ordförandena erhåller ett årsarvode som är hälften av ordförandenas arvoden. Janne Fagerström understödde förslaget. Därmed beslutade styrelsen enhälligt föreslå inför fullmäktige att vice-ordförandena erhåller ett årsarvode som är hälften av ordförandenas arvoden.
KF § 117/22.9.2016

BESLUT:
Brage Eklund föreslog att vice-ordförandena för år 2016 erhåller
ett årsarvode som är en tredjedel av ordförandenas arvoden.
Kalle Björnhuvud och Tage Mattsson understödde förslaget.
Kerstin Wikgren understödde styrelsens förslag.
Därmed förelåg två förslag. Styrelsens förslag, understött av Kerstin Wikgren, utgjorde röstningsproposition ja. Brage Eklunds förslag, understött av Kalle Björnhuvud och Tage Mattsson, utgjorde
röstningsproposition nej. Tre ledamöter röstade ja och sex nej (tre
ledamöter lade ner sin röst), se röstningsprotokoll i bilaga.
Därmed beslutade fullmäktige att vice-ordförandena för år 2016
erhåller ett årsarvode som är en tredjedel av ordförandenas arvoden.
Därutöver beslutade fullmäktige följande rörande arvodena och
arvodesstadgan för 2016:
-

Stycket om ägovägsnämnd stryks eftersom den nämnden inte existerar på kommunal nivå längre.

-

Årsarvodet för Byggnads- och Miljönämnden och Tekniska nämnden utgår inte eftersom de nämnderna upphörde sista februari
2016.

-

Årsarvode för Byggnadstekniska nämndens ordförande utgör 800
euro för 2016.
Slutligen beslutade fullmäktige att ge styrelsen i uppdrag att bereda en formulering om sjukdomsfrånvaro för infogande i arvodesstadgan 2017.
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Kommunstyrelsen 24.10.2017 § 285
Bilaga: Förslag, Arvodesstadga 2018
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att arvoden
för 2018 kvarstår såsom fastställda i enlighet med fullmäktiges
beslut KF § 117/22.9.2016.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 286

ANNONSPRISER, KOMMUNINFO 2018

Kommunstyrelsen 24.10.2017 § 286
Intäkterna från kommuninfo är endast marginella och påverkar inte
kommunens totala intäkter. Kommuninfo är en viktig informationskanal för kommuninvånare. Kommundirektören bedömer inte att det
finns skäl för kommunen att inför 2018 besluta om några prisjusteringar gällande annonspriserna.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att annonspriserna
hålls oförändrade för 2018 enligt följande:
Helsida 58,87 € exklusive moms
Halvsida 38,71 € exklusive moms
Kvartssida 20,16 € exklusive moms
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 287

UTLÅTANDE: LANTBRUKSFÖRVALTNING

Kommunstyrelsen 24.10.2017 § 287
Kommunstyrelsen 23.05.2017 § 131
Utlåtande angående den finska landskapsreformens inverkan på
lantbruksförvaltningem på Åland.
Landskapsregeringen begär kommunernas utlåtande angående de
delar i regeringens förslag till lagstiftning om genomförandet av landskapsreformen och omorganisering av statens tillstånds-, styrningsoch tillsynsuppgifter som gäller förändrat huvudmannaskap för de
uppgifter som idag utförs av lantbrukssekreterarna i kommunerna. Se
bilaga.
Lantbruksnämndes förslag:
Den del av lantbruksförvaltningen som idag är pålagd kommunerna
sköts f.n. på Åland av tre distrikt eller s.k. samarbetsområden.
I
praktiken
sköts
verksamheten
utifrån
en
servicepunkt/lantbrukskansli i vardera samarbetsområde, ett i Godby, ett i
Jomala Prästgården och ett i Kattby.
Denna struktur och detta upplägg har funnits sedan mitten av 1990talet. Det är synnerligen väl inarbetat och fungerar utmärkt.
Kunderna, alltså jordbrukarna, är i allmänhet mycket nöjda med upplägget och uppskattar att servicepunkterna är någorlunda utspridda
på den åländska landsbygden. Detta ger en acceptabel närhet till
myndigheten och en bra, flexibel och nära kund-myndighetsrelation
har byggts upp.
Den tänkta förändringen har sitt ursprung i landskapsreformen i riket
där den kommunala lantbruksförvaltningen planeras att överföras på
de nybildade landskapen. På Åland bildas inget motsvarande landskap och därför står här på Åland valet mellan att förvaltningen flyttas
till Statens ämbetsverk på Åland eller förblir kvar, som tidigare hos
kommunerna. Vilket alternativ som än väljs blir det en situation som
inte är likartad den i övriga landet.
Den föreslagna förändringen att flytta verksamheten till Mariehamn
och Statens ämbetsverk förändrar på inget sätt arbetsuppgifterna
utan endast personalens geografiska placering. Inget i förslaget tyder
på några effektiveringsvinster och hela den nuvarande personalen
(f.n. uppdelat på 3,4 heltidstjänster) torde flyttas över.
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En fråga som bör klarläggas är just personalen, tar man verkligen
över hela personalen eller ”utnyttjar man situationen” och väljer det
man vill ha.
Sammantaget anser nämnden att förändringen i sig inte medför någon som helst fördel. Den enda anledningen till förändringsförslaget
verkar vara att man i riket skall genomföra sin landskapsreform.
Ur jordbrukarnas synvinkel blir det däremot, för de allra flesta en klar
försämring bl.a. med tanke på längre avstånd och sämre tillgänglighet
till sin myndighet. Varför flytta en fungerande förvaltning från landsbygden där lantbrukarna finns till en stad med i princip ingen lantbruksverksamhet.
En annan aspekt som talar emot förändringen är att en flyttning av
verksamheten till Mariehamn helt går emot den så ofta uttryckta målsättningen att decentralisera arbetsplatser, alltså flytta arbetsplatserna till landsbygden och skärgården.
Nämnden ifrågasätter även en situation där handläggning och övervakning placeras i samma organisation. Därför anser nämnden att det
bästa är att låta den kommunala lantbruksförvaltningen ligga kvar hos
kommunerna på Åland.
Kommundirektörens förslag:
Den gemensamma lantbruksnämnden fattade den 15 maj 2017, LN §
9 enhälligt beslut om att anta texten ovan som utlåtande till landskapsregeringen. Kommunstyrelsen antar lantbrukssekreterens förslag som utlåtande till landskapsregeringen.
BESLUT:
Enligt förslag
Kommunstyrelsen 24.10.2017 § 287
Statens Ämbetsverk har inkommit med förfrågan gällande överföring
av jordbruksförvaltningens uppgifter. Utlåtandet från kommunen ska
vara Statens Ämbetsverk tillhanda den 31.10.2017. Begäran inkom
13.10.2017. Se bilaga.
Av utredningen i ärendet framgår att kommunstyrelsen den 23.5.2017
antagit den gemensamma lantbruksnämnden utlåtande. Förfrågan
ställdes då av landskapsregeringen och den aktuella förfrågan är
densamma, dock från annan avsändare. I tidigare remissrunda hade
kommunen möjlighet att låta den gemensamma lantbruksnämnden
behandla förfrågan. Med hänsyn till de tidsramar som nu är satta av
Statens Ämbetsverk, hinner inte beredning ske i nämnden.
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Kommundirektören konstaterar att frågan som ställs från Statens
Ämbetsverk är densamma som besvarats tidigare av kommunen. Av
dialog med lantbruksekreteraren framgår att de inte avser behandla
frågan igen med anledning av att den är behandlad tidigare i lantbruksnämnden.
Kommundirektören har inte funnit annat än att utlåtandet från kommunstyrelsens sammanträde 25.5.2017 ska antas och sändas till Statens Ämbetsverk.

Kommunsdirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antar utlåtandet KS 131 24.5.2017 gällande överföring av jordbruksförvaltningens uppgifter som svar på förfrågan från
Statens Ämbetsverk.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 326/2017
KS § 288

STÄMNINGSANSÖKAN, BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÅFD

Kommunstyrelsen 24.10.2017 § 288
Eckerö kommun har den 9.10.2017 mottagit begäran om utlåtande
från Ålands tingsrätt. Utlåtandet gäller grund- samt vattenförbrukningsavgift fastigheten, Trollebo, 43-407-40-17-1. Se bilagor.
Kommunen lämnade den 8.5.2017 in stämningsansökan till Ålands
tingsrätt. Grunden för den inlämnade ansökan var att avbetalningsplan mellan dåvarande kommuntekniker Dina Friberg och svarande
inte följdes. Inbetalningarna från svarande upphörde 12.2015.
Av angiven utsaga från svarande framgår att den aktuella fordran härrör en vattenskada som uppstått för 14 år sedan. Vidare anförs att om
skuld inte meddelats inom tre år inträder preskription enligt lag.
Av kommunens dokumentation härrör den aktuella skadan från 2009.
FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen inger följande utlåtande till Ålands tingsrätt med
anledning av den nu inkomna begäran:
Bakgrund:
Kommunen har vid flertal tillfällen genom påminnelser uppmanat
abonnenten att reglera sin skuld till kommunen utan framgång. Kommunstyrelsen konstaterar att de påminnelsebrev som sänts via post
inte kommit i retur. Därmed bedömer kommunstyrelsen att breven levererats och kommit svarande till del. Det finns enligt kommunstyrelsen också fog för antagandet att svarande genom sitt agerande hållit
sig undan, genom att inte hörsamma kommunens krav på reglering
av skulden.
Med anledning av att kommunens vatten fortsatt att förbrukas i den
aktuella fastigheten utan att krav på inbetalning hörsammats har
kommunteknikern besökt den aktuella fastigheten, varpå svarande
påträffats. Kommunen har inte haft för avsikt att stänga av vattentillförseln till fastigheten på grund av den uppkomna skulden 2009. Det
är med anledning av de icke reglerade skulderna, trots påminnelser,
och efter den uppkomna vattenläckan 2009, som avstängning aktualiserades i kommunen.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
42

Sammanträdesdatum
24.10.2017

Kommunteknikern och svarande har i samband med det aktuella besöket kommit överrens om betalningsarrangemang i syfte att reglera
den uppkomna skulden för grund- och vattenförbrukning.
Genom överenskommelse med kommunteknikern har svarande erkänt sin skuld till kommunen och börjat inbetala, i enlighet med upprättad avbetalningsplan. Inbetalning upphörde 12.2015. Efter detta
har kommunen försökt komma i kontakt med abonnenten utan framgång.
I samband med att stämningsansökan kommit svarande till kännedom har denne vid flertal tillfällen besökt kommunkansliet i Eckerö.
Av samtal med kommundirektören i Eckerö och svarande framgår att
skälet till att inbetalningarna för den aktuella skulden upphört har varit
att kommunen godtyckligt avskrivit skulder för andra abonnenter. Den
svarande anförde också att skulderna var gamla och borde avskrivas
med hänvisning till lagen om preskription.

Lagrum:
Lagen om preskription, avbrytande av preskription
10 §, Icke-formbundna åtgärder som avbryter preskription
Preskriptionen av en skuld avbryts, om
1) parterna kommer överens om betalningsarrangemang, säkerheter
eller andra ändringar i villkoren för skulden eller om att preskriptionen
har avbrutits,
2) gäldenären betalar eller på något annat sätt erkänner sin skuld till
borgenären, eller
3) borgenären kräver prestation av gäldenären eller på något annat
sätt påminner gäldenären om skulden.
För att preskriptionen av en skuld skall avbrytas krävs att skulden
preciseras när åtgärden för att avbryta preskriptionen vidtas. Är det
fråga om skadestånd eller gottgörelse som avses i 7 §, skall av borgenärens påminnelse så tydligt som skäligen kan krävas framgå
grunden för skulden samt beloppet, om gäldenären inte har kännedom om dem.
11 §, Rättsliga åtgärder som avbryter preskription
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Preskriptionen av en skuld avbryts på det sätt som anges i 2 mom.,
om
1) borgenären väcker talan angående fordran mot gäldenären eller i
fråga om fordran framställer ett krav vid domstol, konsumenttvistenämnden eller vid något annat lagstadgat organ eller i ett förfarande
där ett avgörande eller en rekommendation i ärendet kan meddelas,
eller vid ett organ som har anmälts till Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 20.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om
ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv
2009/22/EG, (30.12.2015/1700)
2) borgenären anmäler sin fordran utifrån en offentlig stämning som
gäller gäldenären eller i gäldenärens konkurs eller i något annat insolvensförfarande eller skulden annars beaktas i samband med förfarandet,
3) borgenären anhängiggör ett utsökningsärende eller skulden annars
beaktas i samband med ett utsökningsförfarande, eller
4) fordran tas till behandling vid medling i domstol eller vid ett sådant
medlingsförfarande där förlikningen kan stadfästas så att den blir
verkställbar på det sätt som föreskrivs i lagen om medling i tvistemål
och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar (394/2011).
(29.4.2011/396).
När ett ärende enligt 1 mom. 1 eller 3 punkten blir anhängigt, när det
fattas beslut om inledande av ett förfarande som avses i 2 punkten eller beslut om ett interimistiskt förbud som gäller skulden, eller när det
fattas beslut eller ingås avtal om inledande av medling enligt 4 punkten avstannar preskriptionen för den tid förfarandet i fråga pågår. Den
dag det meddelas en dom som vinner laga kraft eller handläggningen
av ärendet avslutas av någon annan orsak anses preskriptionen ha
avbrutits. (29.4.2016/324).
Om borgenären återkallar sin ansökan eller handläggningen av ärendet avslutas av någon annan orsak utan att gäldenären tillställts en
sådan delgivning eller annat sådant meddelande om borgenärens
krav som enligt lag borde ha tillställts gäldenären, anses preskriptionstiden inte ha avbrutits. I ett sådant fall preskriberas skulden dock
tidigast ett år från det att handläggningen av ärendet avslutades. Preskriptionstiden kan förlängas på detta sätt bara en enda
gång. (29.4.2016/324).
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Vad som föreskrivs i 3 mom. tillämpas på tiden för väckande av talan
också då ett ärende som avses i 1 mom. 1 punkten har avvisats utan
prövning eller ärendet har lämnats därhän efter att det har delgivits
gäldenären.
11 a § (29.2.2008/118)
När gäldenären är en upplöst sammanslutning eller ett insolvent
dödsbo
En skuld preskriberas inte trots att borgenären inte riktar avbrytande
åtgärder mot en gäldenärssammanslutning som har upplösts eller avförts ur handelsregistret. Vad som föreskrivs om gäldenärssammanslutningar i detta moment gäller dock inte öppna bolag eller kommanditbolag.
Om tillgångarna i gäldenärens dödsbo enligt bouppteckningen inte
räcker till för att betala boutredningsmannens arvode och kostnader
efter det att övriga boutredningsskulder har betalats eller om gäldenärens dödsbo har försatts i konkurs, påverkar preskriptionen av en
skuld för dödsboets del inte det ansvar som andra gäldenärer eller
borgensmän har som svarar för samma skuld. Vad som i detta moment föreskrivs om en borgensmans ansvar gäller även en pantsättare som har lämnat en borgenär egendom som säkerhet för den avlidnes skuld.
Kommunstyrelsens bedömning:
Kommunen och svarande har ingått i överenskommelse om betalningsarrangemang, som sedan delvis följts för att helt upphöra
12.2015. Genom att godkänna avbetalningsplan och sedan periodvis
betala av skulden till kommunen, bedömer kommunstyrelsen att den
svarande erkänt skulden. Detta kan styrkas genom insända handlingar.
Kommunen har också sänt betalningspåminnelser till den svarande
för att reglera skulden till kommunen utan framgång, varpå det resulterat i stämningsansökan. Vidare bedömer kommunstyrelsen att den
svarande har fortsatt att nyttja kommunens infrastruktur genom förbrukning av vatten efter den aktuella skulden stämningsansökan avser, och gör så även fortsättningsvis.
Kommunstyrelsen konstaterar att kommunen lagenligt fullföljt sitt ansvar i ärendet. Kommunstyrelsen bedömer sammanfattningsvis att
preskriptionen i ärendet har avbrutits på det sätt som föreskrivs i lagen om preskription, och att den svarande ska inbetala, 733, 28 euro
som återstår från avbetalningsplanen, samt ränta enligt räntelagen 4
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§1 from 1.1.2016. Kommunstyrelsen yrkar dessutom på behandlingskostanden om 86,00 euro vid Ålands tingsrätt.
Ovan utlåtande sänds som skild bilaga till Ålands tingsrätt, underskivet av kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 289

DELGIVNINGAR

Kommunstyrelsen 24.10.2017 § 289

Gemensamma räddningsnämnden sammanträde 12.10.2017 (protokoll finns på www.jomala.ax/sv/kommunen/protokoll)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
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HANDLINGAR TILL KOMMUNSTYRELSENS KÄNNEDOM

Kommunstyrelsen 24.10.2017 § 290

-

KST- arbetsgrupp. Se bilagor.
Preliminära landskapsandelar, uppdatering 5.10.2017. Se bilaga.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen noterar informationen till sin kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
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PILOTPROJEKT: TIDRAPPORTERING

Kommunstyrelsen 24.10.2017 § 291
Kommundirektören har i fått i uppdrag att se över tidsrapporteringen i
kommunen. Efter närmare utredning i ärendet framgår att nuvarande
tidsrapporteringsystem inte är kostnadseffektivt.
Kommundirektören har tittat på olika system och konstaterar att ett
molnbaserat system i nuläget är mest fördelaktigt för kommunen.
I samråd med löneräknaren i kommunen har kommundirektören tittat
på företaget QBIS. Företagets tjänster kan användas för både rapporterings- och löneändamål. Det går också att se vilka som befinner på
arbetsplatsen i realtid, en funktion som är viktig ur säkerhetssynpunkt.
QBIS Business Systems är uppbyggt av flera olika moduler. Dessutom fungerar QBIS utmärkt att koppla ihop med de flesta ekonomioch affärssystemen på marknaden.
Syftet är att förenkla löneadministration för att spara både tid och resurser eftersom tidhanteringen blir automatiserad.
För närvarande använder Lemlands kommun detta system. Kommundirektören avser att inom kort träffa företaget för att få en demonstration av de olika modulerna.
Målet är att kommunkansliets personal blir först ut i kommunen att
testköra systemet. En rimlig period för testkörning torde vara tre månader.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen noterar informationen till sin kännedom.
Ärende om pilotprojekt bereds till kommunstyrelsen i november.
BESLUT:
Enligt förslag.
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PERSONALFÖRÄNDRING/OMFÖRDELNING

Kommunstyrelsen 24.10.2017 § 292
Kommunstyrelsen 26.09.2017 § 243
Den 18 september 2017 hölls möte i den 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.
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Teamet föreslår följande:
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.
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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
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.
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BESLUT:
Enligt förslag

Kommunstyrelsen 24.10.2017 § 292
Annons på kanslist/byråsekreterare är utlagd på kommunens anslagstavla samt www.ams.ax. Sista ansökningsdag är 31.10.2017.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tillsätter rekryteringsgrupp.
Rekryteringsgruppen befullmäktigas att slutföra rekryteringen efter att
ansökningstiden gått ut.
BESLUT:
Kommunstyrelsens presidium och kommundirektören utses till representanter i rekryteringsgruppen.
Rekryteringsgruppen ska presentera förslag till kommunstyrelsen för
den aktuella tillsättningen.
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Dnr: KANSLI 346/2017
KS § 293

INBJUDAN TILL DISKUSSION OM GEMENSAM RÄDDNINGSMYNDIGHET

Kommunstyrelsen 24.10.2017 § 293

Den gemensamma räddningsnämndens inkom 18.10.2017 med inbjudan till diskussion. Mötet ska ske 23.11.2017 och blir ett första
möte för att diskutera möjligheterna till en gemensam räddningsmyndighet. Kommunen uppmannas utse maximalt två representanter till
detta möte senast 10.11.2017.
Inbjudan samt protokollsutdrag från den gemensamma räddningsnämnden finns bilagt.
I det fall referensgrupp eller motsvarande bildas, kan förslag på representanter inför kommunfullmäktige aktualiseras. Med hänsyn till
behandlingstiderna för begäran från nämnden är detta inte möjligt i
nuläget.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser kommunteknikern och John Hilander som representanter till det första mötet.

BESLUT:
Anders Svebilius och kommunteknikern utses till representanter inför
det första diskussionsmötet i räddningsnämnden.
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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: 270 – 277, 279, 284-293
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: 278
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delgivning av beslutet.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på.
Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
55

Sammanträdesdatum
24.10.2017
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: 281-282,
Besvärstid 30 dagar
Förvaltningsbesvär, paragrafer:
Besvärstid dagar
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands landskapsstyrelse
Pb 60
22101 Mariehamn
Paragrafer:
Besvärstid 30 dagar
Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet.

Besvärskrift

I besvärsskriften skall uppges:
- ändringssökandes namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringar till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv, eller av
den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften
undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress
anges
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original
eller officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före be-

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
24.10.2017
besvärshandlingarna

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

Tilläggsuppgifter

Fogas till protokollet

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

