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Sammanträdesdatum
21.11.2017
KS § 326

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelse 21.11.2017 § 326
FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
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Utdragets riktighet
bestyrkes
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KS § 327

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunstyrelse 21.11.2017 § 327
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Sammanträdesdatum
21.11.2017
KS § 328

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Kommunstyrelse 21.11.2017 § 328
FÖRSLAG:
Föregående mötesprotokoll konstateras justerat och utlagt i den tid
som anges i protokollet.
Till protokolljusterare väljs Gunilla Holmberg och Janne Fagerström.
John Hilander och Teres Backman justerade 14.11.2017
Susann Fagerström och Jan-Anders Öström justerade 7.11.2017.
Teres Backman och John Hilander justerade 2.11.2017
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:
Susann Fagerström och Jan-Anders Öström utses till justerare. Protokolljusteringen ska ske senast 22.11.2017, kl. 23.59.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende
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bestyrkes
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Sammanträdesdatum
21.11.2017
KS § 329

ANHÅLLAN OM TILLÄGGSANSLAG TILL ECKERÖ SKOLA

Kommunstyrelse 21.11.2017 § 329
Kommunstyrelsen 10.10.2017 § 263
SKFN 3.10.2017
SKFN 28.2.2017
Kst § 30, 24.1.2017
SKFN 17.1.2017
SKFN 22.11.2016

52 §:

Anhållan om tilläggsresurs till Eckerö skola

SKFN 22.11.2016
Bilaga 1/6/2016

Underlag för tilläggsresurs i Eckerö skola (konfidentiell)

Bilaga 2/6/2016

Utökad elevassistentresurs åt enskild elev (konfidentiell)
Skolföreståndare Maria Bonds har inkommit med en redogörelse
över behovet av tilläggsresurs i Eckerö skola i form av en elevassistent på 25 vt.
Även en vårdnadshavare har inkommit med en anhållan om att
utöka tilldelningen av elevassistenttimmar med 7 veckotimmar.
För närvarande finns det tre elevassistenter anställda i skolan. En i
åk 2, en i åk 3 och tidvis i åk 1 samt en i Oceanen.
Eftersom eleverna i Oceanen inte fungerar tillsammans önskar
skolföreståndaren att separera eleverna från varandra och tilldela
båda en varsin assistent. Ansvarig för undervisningen är det fortsättningsvis tänkt att specialläraren skall vara.
För att organisera undervisningen för elever i behov av särskilt
stöd behöver skol- och fritidsnämnden ta ett helhetsgrepp kring situationen och bygga en hållbar organisation. Ett förslag till organisation kunde se ut enligt följande:
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1. När elev överförs till anpassad undervisning i tre ämnen eller
fler så köper Eckerö kommun specialklasstjänster från Hammarland.
2. Specialläraren skall i huvudsak handha den samordnade specialundervisningen och vara den som behärskar stöd för lärande
och skolgång så att den kan handleda övriga lärare.
3. Elevassistenterna skall i regel vara med sina elever inne i de
klasser som de hör till åldersmässigt. Ansvariga för deras
undervisning skall klasslärarna vara.
Det är viktigt att göra skillnad på inlärningsmässiga svårigheter
och beteendemässiga svårigheter. De förstnämnda skall hanteras av
specialpedagoger och klasslärare enligt stöd för lärande och skolgång. De beteendemässiga svårigheterna skall hanteras i klassen
genom ett inkluderande arbetssätt.
Förslag:

Skol- och fritidsnämnden diskuterar hur Eckerö skola skall organisera sina resurser för att skapa ett långsiktigt och hållbart system
för att hantera elever i behov av särskilt stöd.

Beslut:

Skolföreståndaren får i uppdrag att räkna igenom behovet av elevassistenttimmar för de elevassistenter som skall få ett förlängt arbetsavtal för vårterminen 2017. Ett arbetsavtal som elevassistent
för enskild elev på 25 vt lediganslås för tiden 9.1.2017 till vårterminens slut 2018. I övrigt ordnas verksamheten enligt modellen
ovan. I.o.m. det frigörs specialläraren från en del av sina nuvarande
uppgifter som specialklasslärare och får ägna sig åt det som han är
anställd för. Behovet av speciallärare och elevassistenter inför
höstterminen 2017 ses över inom januari månad.

SKFN 17.1.2017
Bilaga 1/1/2017

Sammanställning av sökande

Bilaga 2/1/2017

Kostnadsberäkning för elevassistent
Ett arbetsavtal som elevassistent för enskild elev på 25 vt för tiden
9.1.2017-8.6.2018 har varit lediganslaget att sökas senast den
29.12.2016 kl. 12.00. Arbetsavtalet tillsätts under förutsättning att
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medel beviljas. Inom utsatt tid har arbetsavtalet sökts av 5 personer.
En rekryteringsgrupp bestående av skolföreståndaren och specialläraren har intervjuat två av de sökande. Klara Sundelin Dalloz är
utbildad sjuksköterska och bedöms på basen av intervjuer, arbetserfarenhet och utbildning vara den som är mest lämplig att handha
arbetsuppgiften som elevassistent.
I Eckerö skolas fastslagna budget för 2017 finns inte medel upptagna för att täcka kostnaden för en elevassistent på 25 veckotimmar. Den sammanlagda kostnaden för 2017 beräknas bli ca 22 500
euro.
Förslag:

Skol- och fritidsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om en
tilläggsbudget på 22 500 euro för att kunna anställa en elevassistent på 25 vt till Eckerö skola under tiden 9.1.2017-8.6.2018. Under förutsättning att tilläggsmedel beviljas väljs Klara Sundelin
Dalloz till arbetsavtalet som elevassistent under ovan nämnda tid.

Beslut:

Enligt förslag.

-----------------SKFN 28.2.2017
Bilaga 3/2/2017

Kst § 30, 24.1.2017
Kommunstyrelsen har den 24.1.2017 behandlat skol- och fritidsnämndens anhållan om tilläggsresurs till Eckerö skola. Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att inte förorda tilläggsmedel i detta
skede. Anledningen är den information som kommunstyrelsen erhöll av skolföreståndaren vid budgetbehandlingen för år 2017
kring möjligheten att kostnaderna ryms inom skol- och fritidsnämndens budgetram.
Trots uteblivna tilläggsmedel har skolföreståndaren tillsammans
med skoldirektören och skolnämndens ordförande valt att anställa
Klara Sundelin Dalloz till arbetsavtalet som elevassistent 25 vt under tiden 9.1-8.6.2017. Orsaken till beslutet är att en enskild elev är
i akut behov av en egen assistent och är berättigad till denna resurs.
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Enligt skolpsykologen kräver skolsituationen för denna elev ytterligare åtgärder.
En elev som överförts till mångprofessionellt stöd har inlett sin
skolgång i Näfsby skola den 1.2.2017. Skolskjutskostnaderna för
denna elev är ca 400 euro/vecka, vilket blir ca 7200 euro för vårterminen. Till hösten kan transporterna upphandlas tillsammans
med övriga skolskjutsar. Inverkan på budgeten för 2017 i sin helhet beräknas bli ca 14 000 euro. Till detta kommer kostnaden för
skolgång i Näfsby skola som beräknas bli ca 9 800 euro för 2017.
För ovan nämnda arrangemang som tillkommit efter skol- och fritidsnämndens behandling av budgeten 2017 beräknas kostnaderna
öka med 46 300 euro.
Förslag:

Skol- och fritidsnämnden följer med det ekonomiska utfallet och
tar senast inom september månad beslut om en ev. ny begäran om
tilläggsanslag. Vidare får skoldirektören i uppgift att ta fram ett avtalsförslag mellan Eckerö och Hammarlands kommun beträffande
köp av specialklasstjänster.

Beslut:
___________

Enligt förslag.

SKFN 3.10.2017
Bilaga 3/7/2017

Överenskommelse angående ersättning från annan kommun då
samarbetsavtal inte föreligger

Bilaga 4/7/2017

Faktureringsunderlag för elever från andra kommuner i Näfsby
skolas specialklass

Bilaga 5/7/2017

Budgetuppföljning per den 31.8.2017
Eftersom det finns ett giltigt avtal mellan de faståländska kommunerna beträffande köp av tjänster för elever från annan kommun
behöver inte något nytt avtal göras upp. Gällande avtal omfattar
även specialklasselever då dessa omnämns särskilt i punkt 9,
”Merkostnader som uppkommer till följd av överföring till specialklass, behov av assistent eller andra särskilda arrangemang ersätts skilt enligt faktisk merkostnad”.

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
21.11.2017

Ekonomichef Maarit Grönlund har tagit fram ett faktureringsunderlag som följer avtalet. Skoldirektören har via ett tjänstemannabeslut utfärdat en betalningsförbindelse från Eckerö kommun
gentemot Hammarlands kommun.
Kostnaden för att köpa en plats vid specialklassen i Näfsby skola
beräknas under 2017 uppgå till ca 21 000 euro. Kostnaden regleras
i samband med bokslut 2017.
Sedan höstterminen 2017 får en elev från Eckerö skola sin undervisning vid barackerna i KHS. En elevassistent har varit anställd
för att jobba med eleven sedan årets början. Kostnaden för den anställda elevassistenten beräknas bli ca 18 800 euro. Av de kostnaderna har ca 11 000 euro betalts ut redan.
Under sommaren tillkom det 5 elever till Eckerö skola som är berättigande till skolskjuts vilket medförde att ytterligare skoltransporter behövde sättas in. Tillsammans med transporten av eleverna
till specialklassen i Näfsby och baracken i KHS innebär det att
skolskjutskostnaderna ökar med ca 24 400 euro jämfört den fastställda budgeten 2017. Av de har ca 7400 euro utbetalts för vårterminens transporter till specialklassen.
Sammantaget medför det tilläggskostnader på 64 200 euro för
kostnadsområde 3050 Eckerö skola under 2017.
Dessutom har det sedan budgeten för 2017 fastställdes framkommit att en elev fr.o.m. höstterminen 2017 behöver fullgöra sin läroplikt vid träningsundervisningen. Det innebär tilläggskostnader för
Eckerö kommun på 23 126 euro under 2017.
Ytterligare finns det kostnader för köp av specialpedagogiska
tjänster för ca 7000 euro och hyreskostnader för ca 1000 euro.
För att inte skol- och fritidsnämnden skall överskrida sin budget
behöver det därför lämnas in en anhållan om tilläggsanslag till
kommunstyrelsen. På basen av budgetuppföljning per den
31.8.2017 görs bedömningen att kostnaden inte ryms inom budget
2017 då 65,39 % av budgeten är nyttjad och merparten av de kostnadsutökningar som beskrivs ovan ännu inte har belastat budgeten
för 2017.
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Förslag:

Skol- och fritidsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om ett
tilläggsanslag på 76 726 euro för att täcka de ovan beskrivna kostnadsutökningarna.

Beslut:

Enligt förslag.

Kommunstyrelsen 10.10.2017 § 263
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att ett tilläggsanslag på 76 726 euro medges enligt anhållan från skol- och fritidsnämnden.
BESLUT:
Ärendet återremitteras till skoldirektören för att lämna en specifikation
över vilka budgetkonton och moment som det aktuella tilläggsanslaget avser.
Skoldirektören ska också redogöra om kostnaden på 21 000 euro för
en plats i specialklass vid Näfsby skola gäller.
Vidare ska en redovisning lämnas om lösningar i Eckerö utretts.
Skolföreståndaren Maria Bonds ska bjudas in till kommunstyrelsens
sammanträde för att besvara frågor gällande de nu sökta anslaget.

Kommunstyrelsen 21.11.2017 § 329
Skoldirektören Mathias Eriksson och skolföreståndare Maria Bonds är
närvarande under behandlingen av ärendet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen behandlar anhållan från skolnämnden.
BESLUT:
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att ett tilläggsanslag på 76 726 euro medges enligt anhållan från skol- och fritidsnämnden.
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De budgetkonton tilläggsanlaget avser är: 4305 kundtjänster köpta av
övriga, 4005 personallöner, 4422 skolskjutsar och 4303 ny elev inlett
skolgång.
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KS § 330

BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN 2019-2020

Kommunstyrelse 21.11.2017 § 330
Kommunstyrelsen går igenom avsnittet Socialväsendet. Ekonomichef
Maarit Grönlund, tf. socialchef Marjo Österberg, äldreomsorgsledare
Sandra Karlsson och daghemsföreståndare Gun Sivén närvarar vid
budgetbehandlingen.
Bilagor:
1. Jämförelse med ramen 2018, KS § 328 A 21.11.2017
2. Socialnämnden budget 2018, KS § 328 B 21.11.2017
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen går igenom socialnämndens förslag för socialväsendet.
BESLUT:
Kommunstyrelsen antecknar information framförd av Maarit Grönlund, tf. socialchef Marjo Österberg, äldreomsorgsledare Sandra
Karlsson och daghemsföreståndare Gun Sivén till sin kännedom.
Kommunstyrelsen uppmanar samtliga tjänstemän att inför nästa
sammanträde, den 28.11.2017 inkomma med inbesparingsförslag till
kommunstyrelsen.
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KS § 331

STRATEGI FÖR INVESTERINGAR DE KOMMANDE ÅREN

Kommunstyrelse 21.11.2017 § 331
Byggnadstekniska nämnden beslutade i § §112 09.10.2017 att föreslå att investeringar för åren 2018-2020 utgörs av dem som återges i
bilaga.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar frågan om strategi rörande de kommande årens investeringar.
BESLUT:
Ärendet bordläggs och behandlas igen den 28.11.2017.
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Dnr: KANSLI 376/2017
KS § 332

KALLELSE FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE

Kommunstyrelse 21.11.2017 § 332

Södra Ålands högstadiedistrikt k.f. (SÅHD) förbundsfullmäktige sammanträder 23.11.2017 kl. 19.00 i Kyrkby högstadieskola. Eckerö
kommuns ombud är Mikael Stjärnfelt (ersättare Tage Mattsson) och
Nina Andersson (ersättare Åsa Häggblom).
Kallelsen med tillhörande bilagor har delgetts kommunstyrelsen per
e-post 15.11.2017.
I förslag till arvodesstadga från och med 1.1.2018 som ska behandlas
under sammanträdet föreslås oförändrade arvoden. Förslaget grundar sig i att en större ändring av arvoden gjordes 2016.
Det kan konstateras att elevantalet väntas öka från 323,5 elever 2017
till 338 elever 2018. De totala verksamhetskostnaderna för SÅHD
ökar med 126 976 euro eller 2,01 % jämfört med budget 2017.
Kostnaden per elev i Kyrkby högstadieskola inklusive förvaltning beräknas dock minska från 16 151 euro 2017 till 15 693 euro 2018.
Av budgetförslaget för 2018 och ekonomiplanen för 2019-2020 föreslås, att medel för en ny befattning som skolcoach avsätts. Ingen
närmare information om vilken roll och funktion skolcoachen ska ha i
jämförelse med övriga personalkategorier finns i förslaget. Utöver
detta framgår heller inte syftet för inrättande av en befattning som
skolcoach.
I förslaget noteras att antalet speciallärare minskar från 7 årsverken
till 5,46 årsverken. Däremot ökar antalet elevassistenter från 7,35
årsverken till 9,12 årsverken.
Vad gäller föreslagna investeringar kan konstateras att dessa totalt
uppgår till 5 233 463 euro under perioden 2018 – 2020 och att dessa
ska finansieras genom att uppta lån om 4 760 283 euro. De största
investeringarna utgörs av en utbyggnad av Kyrkby högstadieskola
med 900 m2 och en ombyggnad av 600 m2 samt uppförandet av en
fristående byggnad för specialfritidshem om 250 m2 för 758 343 euro.
Efter utbyggnaderna och ombyggnaderna skulle Kyrkby högstadieskola vara dimensionerat för 400 elever.
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Mellan åren 2018 till 2023 prognostiseras elevantalet variera mellan
339 elever till 349,5 elever. I sammanhanget kan nämnas att två
andra alternativ till utbyggnader också utreddes. Det första alternativet var en utbyggnad med 200 m2 för att ersätta de befintliga barackerna för 600 000 euro och det andra alternativet var en utbyggnad
med 400 m2 och ombyggnad av 150 m2 för 1 380 000 euro som
skulle medföra en dimensionering för 350 elever.
Representanter för Eckerö och Hammarland träffades 20.11.2017.
Under detta möte konstaterades att utbyggnadsplaner som nu föreslås tillkommit utan en dialog med medlemskommunerna, och att ett
stort projekt nu försöker trumfas igenom i snabb takt. Respekten för
demokratisk behandling i medlemskommuner har inte beaktats. Tid
för att diskutera en högstadieskola på västra Åland finns inte i den här
tidtabellen. Att bygga om befintlig skola är mycket svårt byggnadstekniskt vilket medför att kostnadskalkyler sannolikt är optimistiska. Nybyggnation inom specialundervisning saknar dessutom mandat i gällande grundavtal. Trots att tillbyggnad föreslås har skolan också lämnats utan mediatek.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen i Eckerö ger följande direktiv till sina representanter i förbundsfullmäktige:
Beslutet om tillbyggnader skjuts upp för att ge Eckerö kommun möjlighet att analysera alternativen. Investeringsanslagen för om-, tilloch nybyggnader bör strykas ur budgeten i första hand. I andra hand
ska ärendet återremitteras för ny behandling för att utreda alternativa
förslag. Ifall fullmäktige inte beslutar enligt ovan bör ledamöterna reservera sig mot beslutet.
Anslaget för att inrätta en ny befattning som skolcoach stryks i budgeten för 2018 och ekonomiplanen för 2019-2020.
I övrigt gäller generell återhållsamhet rörande SÅHD:s budget kommande år, med hänsyn till kommunens begränsade ekonomiska förutsättningar.
BESLUT:
Kommunstyrelsen i Eckerö ger följande direktiv till sina representanter i förbundsfullmäktige:
Investeringsanslagen för om-, till- och nybyggnader bör strykas ur
budgeten, dock inte för specialfritidshemmet där Eckerö kommun
ställer sig positiva till byggnation av utrymmen för denna kategori.
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Eckerö kommun önskar också att en ny högstadieskola istället planeras i axeln, Möckelö-Näfsby.
Ifall fullmäktige inte beslutar enligt ovan bör ledamöterna reservera
sig mot beslutet.
Anslaget för att inrätta en ny befattning som skolcoach stryks i budgeten för 2018 och ekonomiplanen för 2019-2020.
I övrigt gäller generell återhållsamhet rörande SÅHD:s budget kommande år, med hänsyn till kommunens begränsade ekonomiska förutsättningar.
Beslutet justeras omedelbart.
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Dnr: BTN 355/2017
KS § 333

FÖRFRÅGAN OM MEDLEMSKAP I MISE

Kommunstyrelse 21.11.2017 § 333
Ålands miljöservice (MISE) har 24.10.207 inkommit med förfrågan om
huruvida Eckerö kommun önskar bli medlem i kommunalförbundet.
Se bilagor.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen skickar ärendet till byggnadstekniska nämnden för
utlåtande. Utlåtandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast
31.12.2017.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att framföra att Eckerö kommun inte önskar bli medlem i MISE.
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Dnr: KANSLI 332/2017
KS § 334

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSSTÖD 2018

Kommunstyrelse 21.11.2017 § 334
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.
Kommunstyrelsen 21.11.2017 § 334
Bilaga:
1. Norra Ålands pensionärer, KS § 334 21.11.2017
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.
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KS § 335

ANHÅLLAN OM BIDRAG: NORDEN PÅ ÅLAND

Kommunstyrelse 21.11.2017 § 335
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.
Kommunstyrelsen 21.11.2017 § 335
Bilaga:
2. Anhållan, Norden på Åland, KS §335 21.11.2017
Kommundirektörens förslag:
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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
21

Sammanträdesdatum
21.11.2017

Dnr: KANSLI 342/2017
KS § 336

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG FÖR 2018, ÅLANDS JAKT- OCH FISKEMUSEUM

Kommunstyrelse 21.11.2017 § 336
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.
Kommunstyrelsen 21.11.2017 § 336
Ålands Jakt- och Fiskemuseum har 17.10.2017, se bilagor, 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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Dnr: KANSLI 377/2017
KS § 337

KALLELSE TILL BUSSTIDTABELLSMÖTE

Kommunstyrelse 21.11.2017 § 337

Landskapsregeringen har inkommit med kallelse (Dnr 377/2017) av
vilket framgår att kommunen ska utse representant till busstidtabellmöte för 2018. Mötet kommer hållas 29.11.2017, kl. 10.00 – 13.00 i
Lagtingets auditorium. Se bilagor.
Kommunen ska också senast 22.11.2017, inkomma med sina synpunkter på föreslagen tidtabell senast 22.11.2017 genom angiven
epostadress i kallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen går igenom förslaget på busstidtabellerna för 2018
och framför sina synpunkter.
BESLUT:
Kommunstyrelsen kan på grund av tidsbrist inte delta på busstidtabellsmötet enligt kallelsen. Inga särskilda synpunkter framförs till
landskapsregeringen.
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KS § 338

TILLSÄTTANDE AV RÖSTNINGSNÄMND

Kommunstyrelse 21.11.2017 § 338
Kommunstyrelse 14.11.2017 § 319
Enligt LL om kommunala folkomröstningar § 5 (ÅFS 20/1998) skall en
röstningsnämnd tillsättas i tillämpliga delar enligt vad som bestäms i
LL om lagtingsval och kommunalval § 6 (ÅFS 39/1970). Röstningsnämnden bör i enlighet med kommundirektörens utredning i ärendet
vara skilda personer än de som är valda i den kommunala centralnämnden.
Till röstningsnämnden utses fem ledamöter och minst tre ersättare
vilka uppställs i den ordning de avses träda in i stället för de ordinarie
ledamöterna. En av ledamöterna utses till ordförande och en till vice
ordförande. Röstningsnämnden skall i röstningslokalen hålla i röstningsproceduren för folkomröstningen avskilt från presidentvalet genom skilt bord, skilt rösträttsregister, skild valurna och skilt valbås.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige ordförande, viceordförande, tre medlemmar och minst tre ersättare i en röstningsnämnd.
BESLUT:
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
Kommunstyrelsen ska senast i samband med kommunstyrelsen
sammanträde lämna förslag på sammasättningen i röstningsnämnden.
Kommunstyrelse 14.11.2017 § 319
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige ordförande, viceordförande, tre medlemmar och minst tre ersättare i en röstningsnämnd.
Beslutet justeras omedelbart.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet för framtagande av
förslag inför kommunfullmäktige.
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Kommunstyrelse 21.11.2017 § 338

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige ordförande, viceordförande, tre medlemmar och minst tre ersättare i en röstningsnämnd.
BESLUT:
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
Kommunstyrelsen ska senast i samband med kommunstyrelsen
sammanträde lämna förslag på sammansättningen i röstningsnämnden.
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KS § 339

TANKBIL, FBK

Kommunstyrelse 21.11.2017 § 339
Kommunstyrelse 14.11.2017 § 325
Kommunstyrelsen diskuterar erbjudande om tankbil till frivilliga
brandkåren i relation till föreningens ökade driftskostander och kommunens behov.
BESLUT:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att komplettera med anhållan från FBK.

Kommunstyrelse 21.11.2017 §339
Frivilliga brandkåren har per epost 14.11.2017 inkommit med en anhållan. Av den framgår följande:
Eckerö Frivilliga Brandkår rf har i donation fått en tankbil av Rundbergs bil och service. Kåren ser flera fördelar med extra tillgång på
vatten i kommunen då vattenbrist visat sig vid större bränder. Kåren
avser rusta bilen till att passa brandkåren inom ordinarie budget och
genom olika sponsorer.
Vid iordningställandet ser vi att kåren kan nyttja befintligt upplägg vid
inköp via kommunen. Tankbilen är från 1996 och är körd ca 410000
km. En utökning av den årliga driften tillkommer främst för fasta årsavgifter för t.ex. myndighetsradio Virve.
Kostnadsspecifikation:
Virve ca 410€ + försäkring ca 200€ +bränsle ca 400€ +årsservice ca
490€=1500€
Om kåren får tillgång till en tankbil skulle de öppna brandbrunnarna
kunna avyttras till markägarna. I annat fall är brandbrunnarna i stort
behov av upprustning, brunnarna är igenslammade och igenväxta med träd och sly, kåren har i flertal år påtalat att staket och
grindar är i dåligt skick
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Följande brandbrunnar kan överlåtas till markägarna om vi löser vatten till gången med en tankbil.
Torpvägen 468 ägare Torvald Eriksson
Kyrkoby 200m bakom annexen ägare Eckerö golf
Marby kurvan vid (fd Guns taxi) ägare Kim-Olof Herbert Berglund
Björnhuvud vid vändplan ägare Björnhuvud samfällighet
Storby vid Ove Eklund ägare Ove och Lillemor Eklund
Brandchefen, Lennart Johansson förordar inte att Eckerö kommun
medger medel för det aktuella fordonet. Enligt Lennart Johansson är
fordonet gammalt med stor risk för att underhållskostnaderna kan eskalera. Han uppger också att det just nu arbetas med uppdatering av
fordonsplanen, där detta fordon inte platsar. Den uppdaterade fordonsplanen kommer komma till kommunens del under 2018. Därutöver informerar Lennart Johansson om att EFBK inte per automatik
kan utgå ifrån att de kommer tilldelas myndighetsradion (Virve) för det
aktuella fordonet.
I ärendet återfinns bilagor som behandlats och medtagits i den gemensamma räddningsnämnden budgetförslag.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar ställning till anhållan från EFBK.
BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner mottagande av donationen från Rundbergs bil och service. Kommunstyrelsen godkänner också en ökning
av driftskostnaden om 1500 € enligt anhållan från EFBK.
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DELGIVNINGAR

Kommunstyrelse 21.11.2017 § 340
Byggnadstekniska nämnden sammanträdde 20.11.2017 (protokoll
finns på http://www.eckero.ax/kommunen/protokoll.html)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
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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: 326 - 340
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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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.

