SAMMANTRÄDESKALLELSE

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

Sammanträdestid

Tisdagen 26.05.2020 kl. 18:30– 22:45

Sammanträdesplats

Kommunkansliet

FÖREDRAGNINGSLISTA
KS § 144

Kallelse och beslutförhet

KS § 145

Val av protokolljusterare, tid

KS § 146

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KS § 147

Delgivningar

KS § 148

Motion gällande utredning av övertagande av Ekeborg

KS § 149

Motion gällande omskyltning av del av Nyckelpigsgatan till
gårdsgata

KS § 150

Skrivelse från Eckerö pensionärer

KS § 151

Lokalvård

KS § 152

KST förbundsstämma 29.5.2020

KS § 153

Ålands kommunförbund, förbundsstämma 28.5.2020

KS § 154

Revidering av investeringsbudget 2020

KS § 155

Minskning av budget 2020

KS § 156

Förslag till ny byggnadsordning för Eckerö kommun

KS § 157

Klargörande av regelverk gällande kommunalt anordnad
avfallshantering

KS § 158

Ändrat aktieägaravtal, Svinryggens Deponi Ab

KS § 159

Oasen, ekonomisk uppföljning och information till
ägarkommuner

KS § 160

Ställningsfullmakt att anhängiggöra
stämningsansökningar i ostridiga fordringsärenden

KS § 161

Mellankommunal arbetsgrupp SÅHD

KS § 162

Diskussionsmöte med företaget Fifax

Eckerö 22.5.2020

Jan-Anders Öström
Kommunstyrelsens ordförande
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 29.5.2020 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider och på den elektroniska
anslagstavlan.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26.05.2020

Nr.
9

Plats och tid

Kommunkansliet tisdagen 26.05.2020 kl. 18:30– 22:45

Beslutande

Jan-Anders Öström
Sven-Eric Carlsson
Britt Berthén-Eklund
Susann Fagerström
Ann-Sofi Stjärnfelt

ordförande
viceordförande
ledamot
ledamot
ledamot

Föredragande

Raine Katajamäki

kommundirektör

Övriga närvarande
Paragrafer

Anders Svebilius
144 - 162

kommunfullmäktiges ordförande

Underskrifter

ordförande

sekreterare

Jan-Anders Öström

Raine Katajamäki

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö torsdagen den 28.05.2020, kl. 20.00.

Sven-Erik Carlsson

Ann-Sofi Stjärnfelt

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby den 29.5.2020 kl. 12.00.

Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid

Raine Katajamäki

Underskrift

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2

Sammanträdesdatum
26.05.2020
KS § 144

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelse 26.05.2020 § 144
FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
3

Sammanträdesdatum
26.05.2020
KS § 145

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID

Kommunstyrelse 26.05.2020 § 145
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 Sven-Erik Carlsson och Ann-Sofi Stjärnfelt till
protokolljusterare.
Protokollet ska vara justerat senast den 28.5.2020 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
26.05.2020
KS § 146

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunstyrelse 26.05.2020 § 146
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan med följande extra
ärenden:
- Ställningsfullmakt att anhängiggöra stämningsansökningar i ostridiga fordringsärenden, § 160
- Mellankommunal arbetsgrupp SÅHD, § 161
- Diskussionsmöte med företaget Fifax, § 162

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
26.05.2020
KS § 147

DELGIVNINGAR

Kommunstyrelse 26.05.2020 § 147
-

Ensamföretagarstödet
Rekrytering: socialarbetare, barnskydd
Revisionsberättelse och revisionsrapport

Ålands landskapsregering
12.5.2020: Ålands landskapsregerings beslut om att begränsa offentliga sammankomster med över 10 deltagare
13.5.2020: Presentation från seminarium angående ny LL om barnomsorg och grundskola
13.5.2020: Anvisning gällande genomförande av riskbedömning i
grundskolorna och i landskapets skolor i samband med en återgång
till närundervisning
13.5.2020: Ålands landskapsregerings beslut om undervisning gällande småbarnspedagogik och grundläggande utbildning
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
26.05.2020

Dnr: KANSLI 26/2020
KS § 148

MOTION GÄLLANDE UTREDNING AV ÖVERTAGANDE AV EKEBORG

Kommunstyrelse 26.05.2020 § 148

Johan Hellström har inlämnat en motion gällande övertagande av
Ekerborg enligt bilagan.
Kommundirektörens förslag:
Ärendet remitteras till byggnadstekniska nämnden och närings- och
kulturnämnden för utlåtande.
BESLUT:
Kommunstyrelsen begär en utredning från byggnadstekniska förvaltningen avseende uppdatering av värmesystemet på Ekeborg för att
minska på energikostnaderna.
Remissvar inbegärs även från skol- och fritidsnämnden.
I övrigt 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
7

Sammanträdesdatum
26.05.2020

Dnr: KANSLI 24/2020
KS § 149

MOTION GÄLLANDE OMSKYLTNING AV DEL AV NYCKELPIGSGATAN TILL GÅRDSGATA

Kommunstyrelse 26.05.2020 § 149
Johan Hellström och Rune Söderlund har inlämnat en motion om att
Nyckelpigsgatan på sträckan mellan Stångbackan och Nyckelpigsgränd ska skyltas om till gårdsgata.
Kommundirektörens förslag:
Ärendet remitteras till byggnadstekniska nämnden för utlåtande.
BESLUT:
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till byggnadstekniska nämnden
med en rekommendation att en enkät ska göras bland boende i bostadsområde där invånarna har en möjlighet att ge förslag till lösning
på problemet.

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
26.05.2020
KS § 150

SKRIVELSE FRÅN ECKERÖ PENSIONÄRER

Kommunstyrelse 26.05.2020 § 150
Kerstin Wikgren har å Eckerö pensionärsföreningens vägnar lämnat
in en skrivelse till kommunstyrelsen (bilaga). Frågeställningarna i
skrivelsen hör främst till socialförvaltningens område.
Kommundirektörens förslag:
Ärendet remitteras till socialnämnden. Socialnämndens utlåtande bör
vara kommunstyrelsen tillhanda senast 12 juni 2020.
BESLUT:
Kommunstyrelsen begär att socialförvaltningen tar kontakt med ÄlDis
koordinator med en förfrågan om att vilka möjligheter det finns för att
utveckla det tekniska systemet.
I övrigt 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
9

Sammanträdesdatum
26.05.2020
KS § 151

LOKALVÅRD

Kommunstyrelse 26.05.2020 § 151
Lokalvårdaren på kommunkansliet önskar att arbetsavtalet förlängs i
enlighet med förslaget i bilagan.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om att förlänga arbetsavtalet i enlighet
med bilagan.
BESLUT:
Enligt förslag.
Kommunstyrelsen beslutar även att utannonsera en ordinarietjänst
fr.o.m. 31.8.2020.

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
26.05.2020

Dnr: KANSLI 116/2020
KS § 152

KST FÖRBUNDSSTÄMMA 29.5.2020

Kommunstyrelse 26.05.2020 § 152
Kommunernas socialtjänst k.f. har inkommit med kallelsen till förbundsstämman som hålls den 29 maj 2020.
Kallelsen till bolagsstämman samt övriga handlingar bifogas till ärendet.
Kommunfullmäktige har på sitt möte 27.2.2020 KF § 37 utsett Anders
Svebilius till kommunens ombud och Jan-Anders Öström till hans ersättare för mandattiden 2020-2023.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar de inkomna handlingarna till sin kännedom och beslutar om eventuella direktiv till ombud.
BESLUT:
Kommunstyrelsen ger som ett särskilt direktiv att godkänna förvaltningsstadgan i föreliggande form enligt förbundsstyrelsens förslag.
I övrigt 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
11

Sammanträdesdatum
26.05.2020

Dnr: KANSLI 119/2020
KS § 153

ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND, FÖRBUNDSSTÄMMA 28.5.2020

Kommunstyrelse 26.05.2020 § 153
Ålands kommunförbund har inkommit med kallelsen till förbundsstämman som hålls den 28 maj 2020.
Kallelsen till bolagsstämman samt övriga handlingar bifogas till ärendet.
Kommunfullmäktige har på sitt möte 27.2.2020 KF § 35 utsett följande representanter och ersättare för mandattiden 2020-2023:
Ordinarie: Anders Svebilius
Ersättare: Rune Söderlund
Ordinarie: Jan-Anders Öström
Ersättare: Sven-Erik Carlsson
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar de inkomna handlingarna till sin kännedom och beslutar om eventuella direktiv till ombud.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar om att som direktiv till ombuden i första
hand föra fram Susann Fagerström som ersättare bakom Västra
Ålands representant i Ålands kommunförbunds förbundsstyrelse.
I övrigt 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
12

Sammanträdesdatum
26.05.2020
KS § 154

REVIDERING AV INVESTERINGSBUDGET 2020

Kommunstyrelse 26.05.2020 § 154
Vid sitt möte den 12 maj 2020 genom beslut KS § 126 beslöt kommunstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp vars uppdrag är bland annat
att arbeta fram ändringar i investeringsbudget.
Arbetsgruppen har vid sitt möte den 18 maj 2020 arbetat fram ändringsförslag i enlighet med bilagan.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige ändringar i investeringsbudget i enlighet med bilagan.
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
13

Sammanträdesdatum
26.05.2020
KS § 155

MINSKNING AV BUDGET 2020

Kommunstyrelse 26.05.2020 § 155
Vid sitt möte den 12 maj 2020 genom beslut KS § 126 beslöt kommunstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp vars uppdrag är bland annat
att arbeta fram förslag till inbesparning i driftsbudget 2020.
Arbetsgruppen har vid sitt möte den 18 maj 2020 konstaterat att
nämndernas och förvaltningsenheternas budget bör minskas med 5
%.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om att förvaltningarna och i mån av möjlighet även nämnderna ska arbeta fram förslag på 5 % minskning i
driftbudget 2020.
Kommunstyrelsen emotser förslagen senast den 5 juni 2020.
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
14

Sammanträdesdatum
26.05.2020
KS § 156

FÖRSLAG TILL NY BYGGNADSORDNING FÖR ECKERÖ KOMMUN

Kommunstyrelse 26.05.2020 § 156
Byggnadstekniska nämnden 18.05.2020 § 38
Byggnadstekniska nämnden 24.02.2020 § 15
Byggnadstekniska nämnden 09.12.2019 § 130
Upptogs till behandling förslag till ny byggnadsordning för Eckerö
kommun.
Enligt 2019 års budget för Byggnadstekniska nämnden är ett verksamhetsmål att påbörja framtagande av en ny byggnadsordning för
Eckerö
kommun.
Nuvarande
byggnadsordning
godkändes
07.03.1985 av kommunfullmäktige, samt fastställdes 22.06.1989 av
landskapsstyrelsen. Vid antagandet av den nya byggnadsordningen
upphävs den nu gällande.
De största förändringarna från nuvarande byggnadsordning är följande:
- Tillåten storlek på bastu i strandområdet minskas från 20 kvm till
15 kvm.
- Byggnad får inte placeras närmare en enskild väg än 10 meter.
- Placering av vindkraftverk regleras närmare.
- Bestämmelse om antalet bostadslägenheter per tomt tas bort.
- Anmälningsplikt för enklare byggnader upp till 30 kvm införs.
Bilaga, BTN 09.12.2019, § 130
Enligt 9 § plan- och bygglagen ska i beredningen av byggnadsordningen i tillämpliga delar i 30 § om hörande i beredningsskedet samt i
31 § om utställande av planförslag iakttas.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden förordar inför kommunstyrelsen att framtagen byggnadsordning ställs ut i 30 dagar i enlighet med PBL § 31.
Under utställningstiden har kommunmedlemmar och de som anges i
PBL 30 § 1 mom. rätt att skriftligen framföra synpunkter.

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att återremittera ärendet för att utreda storleken på en strandbastu.
Nämnden diskuterade att anmälningsplikt borde vara för 50 kvm,
både på planerat och oplanerat område.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
15

Sammanträdesdatum
26.05.2020

Byggnad får inte placeras närmare en enskild väg än 10 meter ändras till ”Byggnad bör inte placeras närmare en enskild väg än 10 meter”.
__________
Byggnadstekniska nämnden 24.02.2020 § 15
Upptogs till behandling förslag till ny byggnadsordning för Eckerö
kommun.
Storleken på en strandbastu har ändrats till 20 kvm (i enlighet med
nuvarande byggnadsordning). Föreslås att det införs en högsta nockhöjd för strandbastu om 4 meter mätt från medelmarknivån invid
byggnaden. Detta för att påverkan på landskapsbilden ska bli mindre.
Anmälningsplikt för enklare byggnader upp till 50 kvm införs både
inom och utom detaljplanerat område.
Bilaga, BTN 24.02.2020 § 15.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden antecknar sig förslaget till kännedom
och förskjuter ärendet till den nya byggnadstekniska nämnden.
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag
godkänns.
__________

Byggnadstekniska nämnden 18.05.2020 § 38
Upptogs till behandling förslag till ny byggnadsordning för Eckerö
kommun.
Ett tillägg gällande djurhållning har gjorts i avsnitt 3.1.1 för att minska
risken för olägenheter främst i närheten av bostadsbyggnader.
Ett tillägg gällande tomtens byggnadsrätt har gjorts för att kunna
medge avvikelser från byggnadsrätten i de fall byggnadsnämnden
bedömer att det finns särskilda skäl. Särskild vikt ska i bedömningen
läggas vid byggnadens användningsändamål.
Bilaga, BTN 18.05.2020, § 38

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
26.05.2020

Ett tillägg gällande de anmälningspliktiga åtgärderna om högst 50
kvm har gjorts. Även gäststugor omfattas av anmälningsplikten. Det
har även förtydligats att de anmälningspliktiga åtgärderna avser kompletteringar till en befintlig huvudbyggnad.
Ett tillägg avseende skriftligt medgivande av granne för vindkraftverk
har gjorts. Skriftligt medgivande krävs inte för vindkraftverk som monteras fast på en byggnad och är mycket små och varken påverkar
byggnadens konstruktion eller utseende.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden förordar inför kommunstyrelsen att framtagen byggnadsordning ställs ut i 30 dagar i enlighet med PBL § 31.
Under utställningstiden har kommunmedlemmar och de som anges i
PBL 30 § 1 mom. rätt att skriftligen framföra synpunkter.
Före byggnadsordningen ställs ut ska berörda ges möjlighet att yttra
sig muntligen eller skriftligen vid ett samråd som hålls enligt 30 §
PBL. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och ge
möjlighet till insyn och påverkan.
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag
godkänns.
__________
Kommunstyrelse 26.05.2020 § 156
Byggnadstekniska nämnden föreslår att framtagen byggnadsordning
ställs ut i 30 dagar i enlighet med PBL § 31 och att före byggnadsordningen ställs ut ska berörda ges möjlighet att yttra sig muntligen eller
skriftligen vid ett samråd som hålls enligt 30 § PBL.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar enligt byggnadstekniska nämndens förslag.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar om att återremitterade ärendet till kommundirektören för att klarlägga hur beslutsprocessen bör genomföras.

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
26.05.2020

Dnr: BTN 62/2020
KS § 157

KLARGÖRANDE AV REGELVERK GÄLLANDE KOMMUNALT ANORDNAD
AVFALLSHANTERING

Kommunstyrelse 26.05.2020 § 157
Byggnadstekniska nämnden 18.05.2020 § 36

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
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Arbetsgruppen presenterar till kommunstyrelsen sitt förslag avseende
helhetslösningen för avfallsavgiften senast den 5 maj 2020. Arbetsgruppen har rätt att kalla in sakkunniga vid behov.
I övrigt enligt förslag.
___________
Kommunstyrelsen har gett byggnadstekniska nämnden i uppdrag att
granska vilka åtgärder klargörandet från Ålands landskapsregering
föranleder för Eckerö kommun, se bilaga BTN 18.05.2020 § 36.
Klargörandet gäller specifikt följande:
- 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
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden lämnar följande redogörelse till kommunstyrelsen:
Vad gäller ordnandet av den fastighetsnära hämtningen anser byggnadstekniska nämnden att lagen uppfylls genom nämndens beslut av
den BTN 30.09.2019 § 107 däri beslut tagits gällande den fastighetsnära hämtningen.
Kommunens informations, rådgivnings och upplysningsskyldighet
uppfylles redan idag av kommunen utan vidare åtgärder.
När det gäller kommunens skyldighet att ta ut en avfallsavgift som
täcker kostnaderna för avfallshanteringen så har kommunstyrelsen
tillsatt en arbetsgrupp som skall titta på den frågan.
Gällande ordnandet av insamlingen av bioavfall så har Eckerö kommun i flertalet år samlat in bioavfall på återvinningscentralen.
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag
godkänns.
__________
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Kommunstyrelse 26.05.2020 § 157

Byggnadstekniska nämnden har granskat vilka åtgärder klargörandet
från Ålands landskapsregering föranleder för Eckerö kommun.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 125/2020
KS § 158

ÄNDRAT AKTIEÄGARAVTAL, SVINRYGGENS DEPONI AB

Kommunstyrelse 26.05.2020 § 158

Jomala kommun har inkommit med det bifogade förslaget till ändrat
aktieavtal för Svinryggens deponi Ab.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen remitterat ärendet till byggnadstekniska nämnden
för utlåtande.
BESLUT:
Kommunstyrelsen inbegär ett svar från byggnadstekniska nämnden
inom juni månad.
I övrigt enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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Dnr: KANSLI 128/2020
KS § 159

OASEN, EKONOMISK UPPFÖLJNING OCH INFORMATION TILL ÄGARKOMMUNER

Kommunstyrelse 26.05.2020 § 159
Förbundsstyrelsen för Oasen har den 20 maj 2020 inkommit med en
ekonomisk uppföljning och information till ägarkommunerna (bilaga).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 160

STÄLLNINGSFULLMAKT ATT ANHÄNGIGGÖRA STÄMNINGSANSÖKNINGAR I
OSTRIDIGA FORDRINGSÄRENDEN

Kommunstyrelse 26.05.2020 § 160
Stämningsansökningar i ostridiga fordringsärenden ska numera anhängiggöras av juridiska personer via justitieförvaltningens e-tjänst.
Inloggningen till tjänsten sker med justitieministeriets samfundskoder
som är personliga för den juridiska personens representant. Av denna
orsak behöver Eckerö kommuns byråsekreterare Berit Metsik en
ställningsfullmakt att å kommunens vägnar i e-tjänsten anhängiggöra
stämningsansökningar i ostridiga fordringsärenden.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ger en ställningsfullmakt till Berit Metsik att å
kommunens vägnar i justitieförvaltningens e-tjänst anhängiggöra
stämningsansökningar i ostridiga fordringsärenden.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 161

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.

Kommunstyrelse 26.05.2020 § 161
Kommunens representant i den mellankommunala arbetsgruppen redogjorde för hur förhandlingarna har framskridit.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar frågan och beslutar om eventuella direktiv till ombunden på förbundsstämman.
BESLUT:
Kommunstyrelsen omfattar det omarbetade avtalsförslaget och ger
som direktiv till kommunens representanter i förbundsfullmäktige att
godkänna mellankommunala arbetsgruppens avtalsförslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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Dnr: KANSLI 65/2020
KS § 162

DISKUSSIONSMÖTE MED FÖRETAGET FIFAX

Kommunstyrelse 26.05.2020 § 162
Det planerade mötet med Fifax:s representanter blev inte av på grund
av corona.
Kommundirektörens förslag:
Kommundirektören bjuder in bolaget för att diskutera gemensamma
angelägenheter. Mötet ska äga rum före semesterperioden inleds.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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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: 144-150, 152-159
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 151
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
Paragraf: 151
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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