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KS § 374

KALLELSE OCH BESLUTSFÖRHET

Kommunstyrelse 2.1.2018 § 374
FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 375

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunstyrelse 2.1.2018 § 375
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.

BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 376

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Kommunstyrelse 2.1.2018 § 376
FÖRSLAG:
Föregående mötesprotokoll konstateras justerat och utlagt i den tid
som anges i protokollet.
Till protokolljusterare väljs Susann Fagerström och Jan-Anders
Öström.
Gunilla Holmberg och Janne Fagerström justerade 12.12.2017
John Hilander och Teres Backman justerade 28.11.2017
Susann Fagerström och Jan-Anders Öström justerade 21.11.2017

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:
Till protokolljusterare utses Susann Fagerström och Teres Backman.
Protokolljusteringen genomförs senast 3.1.3018, kl.23.59.
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KS § 377

KALLELSE FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE, SÅHD

Kommunstyrelse 2.1.2018 § 377
Kommunstyrelse 12.12.2017 § 363
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
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fristående byggnad för specialfritidshem om 250 m2 för 758 343 euro.
Efter utbyggnaderna och ombyggnaderna skulle Kyrkby högstadieskola vara dimensionerat för 400 elever.
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:
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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.
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.
Kommunstyrelse 12.12.2017 § 363
Förbundsfullmäktige för SÅHD sammanträde 23.11.2017. Drifts- och
investeringsbudget samt ekonomi 2019-2019 återremitteras till förbundsstyrelsen för ny behandling och framtagande av alternativa förslag för om- och tillbyggnad. Således återremitterades ärendet eftersom det enligt förvaltningsstadgans 48 § krävs att det biträds av
minst hälften av de närvarande ledamöterna.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar insänt förslag gällande drifts- och investeringsbudget, samt ekonomiplan 2019-2020 utgående från underlaget samt de möten som ägt rum med Hammarland och Jomala
11.12.2017 samt 12.12.2017.
BESLUT:
Direktiv enligt KS § 332 21.11.2017 kvarstår.
Paragrafen justeras omedelbart.
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Kommunstyrelse 2.1.2018 § 377

Förbundsfullmäktige för SÅHD har inte lyckats anta budget för 2018
och ekonomiplan 2019–2020. Den huvudsakliga orsaken är förbundsstyrelsens föreslagna tillbyggnad av KHS. Förbundsfullmäktige
har därför kallats till nytt sammanträde den 8.1.2018.
Kommundirektören konstaterar att ärendet vid två tillfällen återremitterats av förbundsfullmäktige. Trots detta har förbundsstyrelsen inte
hörsammat fullmäktige vilket inte kan tolkas på annat sätt än anmärkningsvärt.
Trots detta finner kommundirektören att kommunen bör eftersträva till
en för medlemskommunerna ömsesidig godtagbar lösning med hänsyn till distriktets och elevernas bästa.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen i Eckerö ger följande direktiv till sina representanter i förbundsfullmäktige:
Investeringsanslagen för om-, till- och nybyggnader godkänns under
följande villkor:
En bindande överenskommelse nås mellan medlemskommunerna,
för att en ny skola omgående ska utredas i axeln Möckelö – Näfsby.
Förbundsfullmäktige beslutar att avsätta medel för en omgående utredning vad avser ny skola i axeln Möckelö - Näfsby. Detta mot bakgrund av tidsåtgången från utredning till byggstart. Eckerö kommun
konstaterar därutöver att inflyttningsmönstret till distriktet är sådan att
en ny skola ska utredas i distriktet.
I övrigt gäller generell återhållsamhet rörande SÅHD:s budget kommande år, med hänsyn till kommunens begränsade ekonomiska förutsättningar.
Ifall fullmäktige inte beslutar enligt ovan bör ledamöterna reservera
sig mot beslutet.
Kommunstyrelsen föreslår representanter till förbundsstyrelsen.
BESLUT:
Kommunstyrelsen i Eckerö ger följande direktiv till sina representanter i förbundsfullmäktige:
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Investeringsanslagen för om-, till- och nybyggnader godkänns under
följande villkor:
En bindande överenskommelse nås mellan medlemskommunerna,
för att en ny skola omgående ska utredas i axeln Möckelö – Näfsby.
Förbundsfullmäktige beslutar att avsätta medel för en omgående utredning vad avser ny skola i axeln Möckelö - Näfsby. Detta mot bakgrund av tidsåtgången från utredning till byggstart. Utredningen ska
presenteras senast i samband med att kostnadskalkyl över den nu föreslagna tillbyggnaden av KHS tillställs förbundsfullmäktige. Eckerö
kommun konstaterar därutöver att inflyttningsmönstret till distriktet är
sådan att en ny skola ska utredas i distriktet.
I övrigt gäller generell återhållsamhet rörande SÅHD:s budget kommande år, med hänsyn till kommunens begränsade ekonomiska förutsättningar.
Ifall fullmäktige inte beslutar enligt ovan bör ledamöterna reservera
sig mot beslutet.
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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: 375 - 377
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 374
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: 374
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delgivning av beslutet.

Rättelseyrkandets innehåll

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

Myndighet till vilken besvär
kan anföras samt besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. Ändring i ett
beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändras med anledning av rättelseyrkandet kan ändring i beslutet sökas
genom kommunalbesvär av part eller kommunmedlem. Ett beslut får
överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att beslutet tillkommit i felaktig ordning, den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller om beslutet strider mot lag.
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands Förvaltningsdomstol
PB 31
22101 Mariehamn
Kommunalbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar
Förvaltningsbesvär, paragrafer:
Besvärstid dagar
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands landskapsstyrelse
Pb 60
22101 Mariehamn
Paragrafer:
Besvärstid 30 dagar
Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet.

Besvärskrift

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

Inlämnande av

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före be-
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besvärshandlingarna

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

Tilläggsuppgifter

Fogas till protokollet
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