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Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö torsdagen den 14.5.2020, kl. 20.00.

Susann Fagerström

Britt Berthén-Eklund

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby den 15.5.2020 kl. 12.00.

Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid

Raine Katajamäki

Underskrift

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2

Sammanträdesdatum
12.05.2020
KS § 121

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelse 12.05.2020 § 121
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
12.05.2020
KS § 122

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID

Kommunstyrelse 12.05.2020 § 122
FÖRSLAG:
Föregående mötesprotokoll konstateras justerat och utlagt i den tid
som anges i protokollet.
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.
Kommunstyrelsen utser Britt Berthén Eklund och Susann Fagerström
till protokolljusterare.
Protokollet ska vara justerat senast den 14.5.2020 kl. 20.00.
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
12.05.2020
KS § 123

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunstyrelse 12.05.2020 § 123
FÖRSLAG:
Ärende 131 § tas tillbaka för fortsatt beredring.
I övrigt godkänns föredragningslistan.
BESLUT:
Ärende 131 § togs tillbaka och föredragningslistan godkändes med
följande extra ärende:
- Värmesystem, 143 §

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
12.05.2020
KS § 124

DELGIVNINGAR

Kommunstyrelse 12.05.2020 § 124
-

Avbrott i telefonin 29.4.2020 på grund av underhållsarbete
Presidiemöte 29.4.2020
Information gällande tidpunkten för Ålands Vatten Ab:s bolagsstämma
Information gällande tidpunkten för Åda Ab:s bolagsstämma
KST-nytt 3/2020
Oasen förbundsfullmäktige 24.4.2020
Arbets- och näringsministeriets stöd till ensamföretagare i Eckerö
kommun
Äldreomsorg, barnomsorg och KST
Öjvägen

Ålands landskapsregering
22.4.2020: Förtydligande av social- och hälsovårdsministeriets anvisningar jämte bilaga av den 6.4.2020
28.4.2020: Inbjudan till seminarium i samband med ny LL om barnomsorg och grundskola
4.5.2020: Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2020
6.5.2020: Stegvis avveckling av restriktionerna med anledning av coronakrisen – Kultur, idrott och fritidsverksamhet
6.5.2020: Förlängd giltighetstid för busskort
6.5.2020: Information till kommunerna om öppnandet av grundskolorna
8.5.2020: Skolbibliotekens service till skolorna
11.5.2020: Våld i nära relationer
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
12.05.2020
KS § 125

BOKSLUT 2019

Kommunstyrelse 12.05.2020 § 125

I Kommunallagen (1997:73) för Landskapet Åland stadgas i § 67:
”Om kommunens bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut gäller,
utöver vad som bestämts i denna lag, i tillämpliga delar vad som
stadgas i bokföringslagen (FFS 655/1973)”.
I enlighet med samma lag § 68 är kommunens räkenskapsperiod ett
kalenderår. Styrelsen skall göra upp ett bokslut för varje räkenskapsperiod och överlämna bokslutet till fullmäktige före utgången av juni
månad året efter räkenskapsperioden. I bokslutet skall ingå en resultaträkning, en balansräkning och bilagor till dem samt en översikt
över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. I verksamhetsberättelsen skall styrelsen redogöra för hur de mål för verksamheten
och ekonomin som fullmäktige ställt upp har nåtts, samt för väsentliga
frågor som gäller kommunens förvaltning och ekonomi som inte redovisas i resultaträkningen eller balansräkningen.
I enlighet med kommunallagen § 70 skall styrelsen, när verksamhetsberättelsen överlämnas, föreslå åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat och för att balansera ekonomin.
Balansbok 2019 återfinns i bilaga.
-Ekonomichefen, Maarit Grönlund är närvarande under ärendets behandling.

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens
underskott på 343 928,34 € överförs till kontot överskott från tidigare
år. Överföringen medför att det ackumulerade överskottet uppgår till
4 009 473,63 €.
Därtill beslutar kommunstyrelsen att:
- godkänna bokslutet för år 2019.
- underteckna handlingarna samt överlämna handlingarna till revisorerna för slutrevision.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
7

Sammanträdesdatum
12.05.2020
BESLUT:

Kommunstyrelsen beslutar att följande förändringar ska göras i
bokslutet:
- s. 51: förändring gällande skrivningen om närståendevård inom
äldreomsorgen
- s.55: att köket levererar mat till uteklienter, Solgården och Daghemmet Nyckelpigan
- s. 71: korrigering avseende tjänstgöring för timlärare, svenska
med annat modersmål
- s. 87: tillades en förklarande text under prestationstal 2019 kostnad/kommuninvånare
- s. 90: tillades en förklarande text till ökningen av renat avloppsvatten
Därtill beslutar kommunstyrelsen att:
- godkänna bokslutet för år 2019 och
- underteckna handlingarna samt överlämna handlingarna till revisorerna för slutrevision.
Styrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens
underskott på 343 928,34 € överförs till kontot överskott från tidigare
år. Överföringen medför att det ackumulerade överskottet uppgår till
4 009 473,63 €.

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
12.05.2020
KS § 126

SKATTERATERNA ÅR 2020 OCH LÅNGSIKTIGA EKONOMISKA ÅTGÄRDER

Kommunstyrelse 12.05.2020 § 126
Skatteraterna år 2020
Skatteredovisningen för april månad bifogas kallelsen. Skatteraterna
för årets första fyra månader har influtit enligt samma trend som budget men på en nivå som är lägre än budget. Avvikelsen i kommunalskatten är hittills sammanlagt -176 000 euro. Av denna orsak behöver
kommunen förbereda sig för att skatteinkomsterna är budgeterade på
en nivå som är för hög. Således måste kommunstyrelsen vidta åtgärder för att hålla budgeten i balans.
Den snabbaste åtgärden är att stävja kostnadsutvecklingen. Istället
för att tillämpa en allmän reducering av kostnadsnivå är det mer
ändamålsenligt att styrelsen behovsprövar nödvändigheten av framtida rekryteringar och större inventarier.

Långsiktiga ekonomiska åtgärder
Med beaktande av den rådande ekonomiska situationen kan man
konstatera att den långsiktiga ekonomiska utvecklingen kommer att
vara osäker och coronapandemin kommer att ha en negativ effekt på
kommunens intäkter och kostnader.
Konstateras även att Ålands landskapsregering har sänkt landskapsandelarna och utbetalningarna kan förbli på denna lägre nivå. Av
bokslutet år 2019 framgår att avvikelsen jämfört med år 2018 var
-220 000 euro.
Vid en jämförelse av skatteinkomsterna mellan år 2018 och år 2019
var avvikelsen -242 000 euro.
Minskningen i skatteinkomsterna och landskapsandelarna har således haft en total effekt på nästan en halv miljon euro för Eckerö
kommun och detta har år 2019 resulterat i ett årsbidrag på 25 950,66
euro som är 340 000 euro mindre än avskrivningarna på anläggningstillgångar.
Kommunstyrelsen behöver därför börja långsiktigt se över ekonomin
och för detta ändamål initiera ett arbete för att skapa en budget- och
ekonomiplan för år 2021-2023.

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
12.05.2020

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att:
- nödvändigheten av framtida rekryteringar på längre tid än 3 månader och inventarier till ett belopp om minst 700 euro behovsprövas av styrelsen innan verkställighet även om kostnaderna fal-ler inom ramen för fastställd budget, med hänvisning till det rådande undantagsförhållandet
- initiera ett arbete för att ta fram en budget- och ekonomiplan för år
2021-2023 och
- delge detta beslut till nämnderna för kännedom tillsammans med
ett särskilt direktiv om att tillämpa försiktighetsprincipen i ekonomihanteringen.
Därtill beslutar kommunstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp bestående av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ordföranden
och viceordföranden. Arbetsgruppens uppdrag är att arbeta fram förslag till inbesparingar i driftsbudget och ändringar i investeringsbudget. Arbetsgruppen avrapporterar fortlöpande till kommunstyrelsen.
Kommundirektör fungerar som sammankallare och sekreterare. Arbetsgruppen ges befogenhet att inkalla tjänstemän och övriga sakkunniga vid behov.
Kommunstyrelsen inbegär en lägesrapport från förvaltningarna och
enhetscheferna till arbetsgruppen senast den 15 maj 2020.
Detta beslut delges till kommunfullmäktige för kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.

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
12.05.2020

Dnr: KANSLI 97/2020
KS § 127

LOJALITETSAVTAL, KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST K.F.

Kommunstyrelse 12.05.2020 § 127
Kommunstyrelse 21.04.2020 § 107
Förbundsstyrelsen för Kommunernas socialtjänst k.f. har tagit fram ett
förslag till ett lojalitetsavtal mellan förbundet och medlemskommunerna. Det bifogade avtalsutkastet har som ett syfte att reglera sådana
frågeställningar som inte är fastställda i lag.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen granskas avtalsutkastet och ett beslut om att underteckna avtalet behandlas på kommunstyrelsens följande möte.
BESLUT:
Kommunstyrelsen återremitterar för vidare beredning avseende
huruvida KST k.f. önskar synpunkter på avtalet eller om kommunerna
ska godkänna avtalet.
Kommunstyrelse 12.05.2020 § 127
Kommundirektörens har varit i kontakt med KST k.f. och fått bekräftelse att förbundet önskar att kommunerna godkänner förslaget till lojalitetsavtal utan att det arrangeras ett remissförfarande.
Konstateras också att KST önskar information om vilka avtal och licenser (utöver Abilita socialvård) som kommunerna ingått för socialvårdens förverkligande (exklusive barnomsorg och äldreomsorg).
Kommunerna ska till KST överlämna en uttömande sammanställning
över avtalen och licenserna, samt kopior av de samma. Därefter ska
KST ta ställning till vilka avtal och licenser som överlåts för att KST
ska kunna fortsätta verka, och meddelar de enskilda kommunerna
huruvida avtal eller licenser bör sägas upp.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att begära socialnämndens utlåtande i
ärendet.
BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner lojalitetsavtalet.
Kommundirektör lämnar önskad information om avtal och licenser till
KST.
Paragrafen justerades omedelbart.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
12.05.2020
KS § 128

AVTAL GÄLLANDE FÄLTARBETARE

Kommunstyrelse 12.05.2020 § 128
Socialnämnden i Mariehamn har den 21 april 2020 beslutat att inför
övergången till Kommunernas socialtjänst k.f. säga upp avtalet om
köp av tjänster för fältarbetare (bilaga). Avtalet upphör således vid
utgången av pågående kalenderår.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom och delger beslutet till socialnämnden.
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
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Sammanträdesdatum
12.05.2020
KS § 129

AVTAL GÄLLANDE MISSBRUKARVÅRD

Kommunstyrelse 12.05.2020 § 129
Socialnämnden i Mariehamn har den 21 april 2020 beslutat att inför
övergången till Kommunernas socialtjänst k.f. säga upp avtalet om
köp av tjänster inom missbrukarvården (bilaga). Avtalet upphör således vid utgången av pågående kalenderår.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom och delger beslutet till socialnämnden.
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
12.05.2020
KS § 130

ÖVERLÅTELSE AV RÖRELSE - PERSONAL TILL KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST K.F.

Kommunstyrelse 12.05.2020 § 130
Samarbetsförhandlingar har hållits med berörda arbetstagare och
tjänstemän 4.5.2020. Protokoll har upprättats från samarbetsförhandlingarna. Från arbetsgivaren har deltagit kommunstyrelsens ordförande Jan-Anders Öström och kommundirektör Raine Katajamäki.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner slutresultatet från samarbetsförhandlingarna enligt uppgjort protokoll av den 4 maj 2020 och meddelar
slutresultatet till Kommunernas socialtjänst k.f.
Enligt beslutet överförs följande tjänsteförhållanden såsom överlåtelse av rörelse till Kommunernas socialtjänst k.f. fr.o.m. den
1.1.2021:
Tjänsteförhållande, socialchef 100 %, tillsvidare anställd.
Tjänsteförhållande, socialhandledare 100 %, tillsvidare anställd.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
12.05.2020
KS § 131

KONFERENSSYSTEM

Kommunstyrelse 12.05.2020 § 131
Med hänvisning till svårigheterna att upprätthålla ändamålsenliga
kontakter med klienterna och övriga samarbetspartner begär t.f. socialchefen att ett videokonferenssystem införskaffas till kommunen. Socialchefen har inhämtat offerter (bilaga) för en lösning som går ut på
att koppla kommunens projektor till ett nytt videokonferenssystem.
Vid prövningen av ärendet är det viktigt att ta i beaktandet att ett videokonferenssystem måste uppfylla de lagstadgade kraven på sekretess. Dessutom bör man förutsätta att systemet skulle komma till hela
kommunskansliet till nytta.
Kommunstyrelsen har inte budgeterat denna införskaffning och styrelsens inventarieanslag är förbrukat för inköp av nya datorer till mötessalen (KS § 22, 11.2.2020).
Kommunstyrelsen har den 30.3.2020 sett över sina kostnader med
anledning av den rådande coronapandemin i syfte att kunna hålla
budgeten i balans. På sitt möte beslöt kommunstyrelsen att förvaltningen ska behovspröva kommunens kommande inventarier (KS §
95, 30.3.2020). Detta innebär att endast nödvändiga inköp och inventarier ska göras. T.f. socialchefen anser att införskaffandet av ett dylikt system är absolut nödvändigt.
Konstateras att statsrådet har den 4 maj 2020 fastställt en ny hybridstrategi för hanteringen av coronakrisen och för att stegvis avveckla
restriktionerna. Den nya strategin innebär bland annat att sammankomster behöver fortsatt begränsas men att utifrån en epidemiologisk
bedömning är det möjligt att lätta på begränsningarna av sammankomster från nuvarande tio personer till högst femtio personer från
och med den 1 juni tills vidare. En ny bedömning görs före utgången
av juni.
Med hänvisning till den ändrade coronastrategin, med beaktande av
de redan existerande möjligheterna till distansmöten, att konferenssystemet nyttjandegrad efter coronapandemin bedöms anspråkslös
och att kommunen tillämpar försiktighetsprincipen vad gäller nya inventarier kan det konstaterars att i nuläge finns det inte tillräckliga
grund för detta inköp. Situationen kan emellertid ändras och därför
bör detta beslut kunna omprövas i framtiden.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
12.05.2020

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om att avvakta med inköp av ett konferenssystem.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__
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Dnr: KANSLI 159/2019
KS § 132

MOTION ANGÅENDE FRITIDSFASTIGHETER AV KOMMUNEN ÄGD MARK

Kommunstyrelse 12.05.2020 § 132
Kommunstyrelse 21.4.2020 § 103
Närings- och kulturnämnden 04.05.2020 § 16
Mikael Selander har inlämnat en motion om Motion angående fritidsfastigheter av kommunen ägd mark (bilaga).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen remitterar motionen till närings- och kulturnämnden
och byggnadstekniska nämnden.
BESLUT:
Kommunstyrelsen remitterar motionen till närings- och kulturnämnden
och byggnadstekniska nämnden för utlåtande. Svaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 3 juli 2020.
Kommunstyrelsen har remitterat Mikael Selanders motion angående
fritidsfastigheter av kommunen ägd mark till närings- och kulturnämnden för utlåtande.
Närings- och kulturnämnden 04.05.2020 § 16
FÖRSLAG:
Närings- och kulturnämnden avger ett utlåtande till kommunstyrelsen.
BESLUT:
Närings- och kulturnämnden anser att idén är riktigt bra men nämnden vill samtidigt betona att reglerna om jordförvärv måste följas.
Den här typens verksamhet kräver också en stor arbetsinsats avseende fastighetsförvaltning och planering för att verksamheten ska
vara ekonomiskt.
Nämnden anser att kommunen ändå ska planera området så att objektet kan säljas till en näringsidkare som vill bedriva en i motionen
avsedd verksamhet.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
17

Sammanträdesdatum
12.05.2020
Kommunstyrelse 12.05.2020 § 132

Närings- och kulturnämndens har gett det ovanstående utlåtandet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom och inväntar byggnadstekniska nämndens utlåtande i ärendet.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Sammanträdesdatum
12.05.2020
KS § 133

MARKNADSPLATSEN

Kommunstyrelse 12.05.2020 § 133
Närings- och kulturnämnden 04.05.2020 § 17

Ordföranden redogör för förslag som inkommit från allmänheten i
Eckerö över marknadsplatsens nyttjande.
Förslag:
Nämnden diskuterar ärendet.
BESLUT:
Nämnden har kontakts igen av kommuninvånare angående användningen av marknadsplatsen.
Nämnden konstaterar att marknadsplatsens nyttjandegrad är obefintlig och marken måste få ett annat användningsändamål. Av denna
orsak önskar nämnden att tidigare förslag tas upp av styrelsen på nytt
för omprövning gällande utegym och lekplats.
Kommunstyrelse 12.05.2020 § 133
Närings- och kulturnämnden önskar att kommunstyrelsen behandlar
ånyo förslaget gällande utegym och lekplats på marknadsplatsen.
Kommundirektörens förslag:
Med hänvisning till den rådande ekonomiska situationen beslutar
kommunstyrelsen att frågan hänskjuts till budgetbehandling 2021.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 134

SVINRYGGENS DEPONI AB, BOLAGSSTÄMMA 20.5.2020

Kommunstyrelse 12.05.2020 § 134
Svinryggens Deponi Ab har en 4 maj 2020 inkommit med kallelse till
bolagsstämma 20.5.2020 kl. 9.00 i Jomala kommuns sammanträdesrum.
Kallelse till bolagsstämman, föredragningslistan och bokslut samt
verksamhetsberättelse bifogas till ärendet.
Kommunfullmäktige har på sitt möte 27.2.2020 KF § 25 utsett Johan
Hilander till ombud och Niclas Häggblom till hans ersättare för mandattiden 2020-2023.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsens antecknar för kännedom de inkomna handlingarna och beslutar om eventuella direktiv till ombud.
BESLUT:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom.
Kommunstyrelsen beslutar om att inte ge några särskilda direktiv.
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KS § 135

SÅHD FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 28.5.2020

Kommunstyrelse 12.05.2020 § 135
Förbundsfullmäktige för SÅHD k.f. är sammankallad till sammanträde
den 28 maj 2020. Under detta sammanträde kommer bland annat följande punkter att behandlas:
12 § Verksamhetsberättelse och bokslut 2019
13 § Ändring av grundavtal för SÅHD
14 § Allmän information och diskussion
Resultatet för år 2019 visar ett överskott på 350 130,35 euro och
detta ska regleras i enlighet med tabellerna på sidorna 46 och 47
”Ekonomiskt resultat och reglering”. Regleringarna utförs efter förbundsfullmäktiges fastställelse och godkännande av bokslut.
Förbundsfullmäktige ska även besluta om eventuell ansvarsfrihet för
de redovisningsskyldiga.
Kommundirektörens förslag:
Avseende ändringen av grundavtalet för SÅHD ger kommunstyrelsen
som direktiv till ombuden att följa de anvisningar som ombuden får
från kommunens representant i den mellankommunala arbetsgruppen, som i enlighet med KS 118 § har blivit utsedd att representera
kommunen i förhandlingarna.
Kommunstyrelsen tar ställning till om eventuella andra direktiv ska
ges inför förbundsfullmäktige den 28 maj 2020.
I övrigt antecknar kommunstyrelsen informationen till sin kännedom.
BESLUT:
Kommunstyrelsen anser att det minoritetsskyddet fortsättningsvis är
av största vikt och Eckerö kommun ser framemot att specialfritidsverksamhetens förverkligande sker i skyndsam ordning.
I övrigt enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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KS § 136

AVTAL OM HANTERINGEN AV ENSAMFÖRETAGARSTÖDET

Kommunstyrelse 12.05.2020 § 136
Hanteringen av ansökningarna från ensamföretagare gällande det
specifika de minimis –stödet som arbets- och näringsministeriet initierat kan skötas i samarbetet mellan kommunerna Eckerö, Brändö,
Finström, Geta, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lemland och Sottunga
samt Ålands kommunförbund enligt det bifogade avtalet.
Kommundirektörens förslag:
Eckerö kommun ingår det bifogade avtalet och befullmäktigar kommundirektören att ensam underteckna å kommunens vägnar.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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KS § 137

REDUCERAD BARNOMSORGSAVGIFT

Kommunstyrelse 12.05.2020 § 137
Kommunstyrelse 21.04.2020 § 114
Socialnämnden 14.04.2020 § 36
Kommunstyrelsen fattade den 20.03.2020 per capsulam beslut om att
ingen barnomsorgsavgift uppbärs under tiden 23.3-13.4 förutsatt att
barnet är sammanhängande frånvarande under samma tid.
Det finns nu skäl att besluta om reducering av barnomsorgsavgift från
och med 13.4.2020.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:

Socialchefen föreslår att socialnämnden inför kommunstyrelsen föreslår att familjer som från och med den 13.4.2020 under en sammanhängande period om minst en vecka (måndag – fredag) inte nyttjar
barnomsorg får sin avgift reducerad med barnets frånvarodagar, förutsatt att familjen meddelat skriftligt om barnets frånvaro till föreståndaren minst 7 veckodagar på förhand. Om barnets frånvaro inte är
meddelat betalas fastställd taxa eftersom verksamheten planeras utgående från att barnet förväntas vara närvarande. Familjer som utnyttjar barnomsorg betalar enligt normal, fastställd taxa.
Socialchefen föreslår vidare att socialnämnden medvetandegör
kommunstyrelsen om att de minskade intäkterna till följd av reducerad barnomsorgsavgift kommer att belasta barnomsorgens budget
och kan medföra att budgeten inte håller ram.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:
Enligt förslag.
Kommunstyrelse 21.04.2020 § 114
Kommundirektörens förslag:
Skyldigheten att meddela barnets frånvaro kan inte åläggas retroaktivt. Kommunstyrelsen beslutar således att barnets vårdnadshavare
måste fr.o.m. den 27 april 2020 skriftligen meddela barnets frånvaro
till föreståndaren minst 7 veckodagar på förhand för att vara berättigade till en reducerad barnomsorgsavgift.
Kommunstyrelsen beslutar i övrigt enligt socialnämndens förslag.
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BESLUT:
Enligt förslag.
Kommunstyrelse 12.05.2020 § 137

Enligt Ålands landskapsregerings brev nr 116 U2 ÅLR2020/2261 av
den 6 maj 2020 upphör statsrådets rekommendationer om att barnen
inom barnomsorg ska stanna hemma från och med 14 maj 2020. Av
denna orsak ska kommunstyrelsens tidigare beslut om reducerad
barnomsorgsavgift också upphöra. Enligt t.f. socialchefen är ett lämpligt datum för upphörande fredagen den 15 maj 2020.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsens tidigare beslut 21.04.2020 § 114 avseende reducerad barnomsorgsavgift upphör att gälla den 15 maj 2020 så att från
och med måndagen den 18 maj 2020 tillämpas normal avgiftstaxa.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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KS § 138

FÖRIS- OCH EFTISAVGIFTERNA

Kommunstyrelse 12.05.2020 § 138
Kommunstyrelse 21.04.2020 § 120
Kommunstyrelse 24.03.2020 § 86
Bakgrund:
Från och med den 18 mars 2020 anordnas undervisningen i grundskolorna i huvudsak på distans. Av denna orsak och med hänvisning
till att daghemsavgifterna justerades finns det ett behov av att se över
även föris- och eftisavgifterna.
Kommundirektörens förslag:
Förutsatt att barnet är sammanhängande frånvarande 23.3.2020 –
13.4.2020 uppbärs ingen avgift för denna period.
BESLUT:
Enligt förslag.
Kommunstyrelse 21.04.2020 § 120
I linje med beslut om barnomsorgsavgifterna har kommunstyrelsen
den 24 mars 2020 beslutat att om barnet är sammanhängande frånvarande 23.3.2020 – 13.4.2020 uppbärs inte heller föris- och eftisavgift för denna period.
På socialnämndens förslag har kommunstyrels den 21 april 2020 beslutat att den avgiftsfria perioden avseende barnomsorgsavgift förlängs. Således finns det ett behov av att se över även föris- och eftisavgifterna fr.o.m. den 13 april 2020.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att barnen som fortsättningsvis är sammanhängande borta från föris- och eftisverksamhet är befriade från
avgiften.
Vårdnadshavare som har nyttjat platsen fr.o.m. 24.3.2020 måste
minst sju (7) dagar före meddela skolföreståndaren ifall de inte är i
behov av plats för att vara berättigade till den reducerade avgiften.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Kommunstyrelse 12.05.2020 § 138

Enligt Ålands landskapsregerings brev nr 116 U2 ÅLR2020/2261
(6.5.2020) upphör från och med 14 maj 2020 statsrådets rekommendationer om att barnen inom barnomsorg och eleverna i grundskolan
ska stanna hemma. Av denna orsak ska kommunstyrelsens tidigare
beslut om reducerad föris- och eftisavgifterna också upphöra. Ett
lämpligt datum för upphörande är fredagen den 15 maj 2020.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsens tidigare beslut 21.04.2020 § 120 avseende reducerad föris- och eftisavgifterna upphör att gälla den 15 maj 2020 så
att från och med måndagen den 18 maj 2020 tillämpas normal avgiftstaxa.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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KS § 139

ANSÖKAN OM ATT FÅ ANVÄNDA KOMMUNENS VAPEN I PROJEKTET VÄRLDENS
STÖRSTA FRISBEEGOLFBANA

Kommunstyrelse 12.05.2020 § 139
Företagarna på Åland driver ett projekt tillsammans med Ålands Discgolf Förbund som handlar om att se till att det finns en frisbeegolfbana i varje åländsk kommun innan sommaren 2020.
Enligt planen kommer kommunens vapen tryckas på frisbees och nu
anhåller Företagarna på Åland tillstånd av kommunen för att använda
Eckerö kommuns vapen på frisbees i marknasförings och försäljningssyfte.
Kommundirektörens förslag:
Tillstånd beviljas.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 140

MELLANKOMMUNAL ARBETSGRUPP SÅHD

Kommunstyrelse 12.05.2020 § 140
Eckerö kommuns representant i den mellankommunala arbetsgruppen för SÅHD:s nya grundavtal ska sammanträda till sitt första möte.
Avtalsutkastet och övriga handlingar finns i bilagan.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om eventuella direktiv som ska ges till
kommunens representant i arbetsgruppen.
BESLUT:
Kommunstyrelsen anser att minoritetsskyddet fortsättningsvis är av
största vikt och Eckerö kommun ser framemot att specialfritidsverksamhetens förverkligande sker en i skyndsam ordning.
Paragrafen justerades omedelbart.
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Dnr: KANSLI 105/2020
KS § 141

FÖRFRÅGAN GÄLLANDE LOKALA MOTTAGNINGSUTRYMMEN/SATELLITER, KST

Kommunstyrelse 12.05.2020 § 141

KST har meddelat att de kommer att inleda diskussioner med bland
annat Eckerö kommun i syfte att etablera utrymmen för mottagning av
bokade klientbesök.
Beslutsprotokollet finns bilagt i ärendet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom och förhåller sig positivt till förslaget.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: BTN 62/2020
KS § 142

KLARGÖRANDE AV REGELVERK GÄLLANDE KOMMUNALT ANORDNAD
AVFALLSHANTERING

Kommunstyrelse 12.05.2020 § 142
Kommunstyrelse 10.03.2020 § 62
Ålands landskapsregering har i det bifogade brevet inkommit med ett
klargörande av regelverk gällande kommunalt anordnad avfallshantering. Klargörandet gäller specifikt om:
- ordnandet av den fastighetsnära insamlingen,
- kommunens informations, rådgivnings och upplysningsskyldighet
- kommunens skyldighet att ta ut en avfallsavgift som täcker kostnaderna för avfallshanteringen och
- ordnandet av insamlingen av bioavfall
Enligt budget för Eckerö kommun 2020 har byggnadstekniska nämnden fått i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda alternativen för en
kostnadseffektiv och för kommuninvånarna ändamålsenlig
avfallshantering. Detta har inte hunnits med under 2019 och finns
därför som ett mål för 2020. Kommunen ska enligt budgettexten tillsätta en arbetsgrupp för framtagande av helhetslösning. Helhetslösningen ska presenteras i kommande budgetprocesser. Under arbetsgruppens utredning ska inga avfallsstationer läggas ned i kommunen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp som ska senast den 5 maj
2020 presentera sina slutsatser gällande frågan om avfallsavgift.
Avseende brevets övriga delar ger kommunstyrelsen byggnadstekniska nämnden i uppdrag att granska vilka åtgärder klargörandet föranleder i Eckerö kommun.
BESLUT:
Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp med följande sammansättning:
Mikael Stjärnfelt, ordförande
Rein Metsik
Ann-Sofi Stjärnfelt
Emma Saarela, sekreterare och sammankallare
Arbetsgruppen presenterar till kommunstyrelsen sitt förslag avseende
helhetslösningen för avfallsavgiften senast den 5 maj 2020. Arbetsgruppen har rätt att kalla in sakkunniga vid behov.
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I övrigt enligt förslag.
Kommunstyrelse 12.05.2020 § 142

Arbetsgruppens förslag är färdig och bifogas till kallelsen. Arbetsgruppen föreslår att:
•

Dagens modell kvarstår men återvinningsstationerna tas bort.

• Grundavgift om 35 – 65 € per hushåll och år införs.
Avfallsgruppen föreslår 65 € för att avfallsutgifterna ska täckas, exkl.
förpackningsavfallskostnader.
OM, återvinningsstationerna ska behållas bör grundavgiften höjas till
100 € per hushåll och år för att nå kostnadstäckning.
• Politisk påtryckning mot Ålands landskapsregering om läget med
producentansvaret för förpackningar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar arbetsgruppens förslag och tar ställning
till avfallsavgiftens storlek så att en kostnadstäckning kan nås.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar om att återremittera ärendet till kommundirektören som ska göra en utredning vad det skulle innebära att gå
med i Mise.
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VÄRMEPUMPAR
På basis av budget finns det möjlighet att arrangera Solgården varmvatten- och värmesystem med två olika alternativ.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar de alternativa lösningarna för Solgårdens varmvatten- och värmesystem.
BESLUT:
Kommunstyrelsen förde en diskussion utgående från det underlag
som Turing har presenterat och beslöt att byggandstekniska förvaltningen tar in offerter på en lösning som ska tillgodose varmvattenoch värmebehovet för hela Solgården.
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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: 121-126, 128-129, 131-135, 140-143
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 127, 130, 136-139
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.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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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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Protokollet framlagt till
påseende
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bestyrkes
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Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__
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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

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

