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Plats och tid

Kommunkansliet måndagen 08.06.2020 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
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kommundirektör

Övriga närvarande
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kommunfullmäktiges ordförande

Paragrafer

163 - 189

Underskrifter

ordförande

sekreterare

Jan-Anders Öström

Raine Katajamäki

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö tisdagen den 11.6.2020, kl. 20.00.

Britt Berthén-Eklund

Susann Fagerström

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby den 12.6.2020 kl. 12.00.

Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid

Raine Katajamäki

Underskrift
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Sammanträdesdatum
08.06.2020
KS § 163

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelse 08.06.2020 § 163
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.
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Sida
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Sammanträdesdatum
08.06.2020
KS § 164

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID

Kommunstyrelse 08.06.2020 § 164
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 Susann Fagerström och Britt Berthén-Eklund
till protokolljusterare.
Protokollet ska vara justerat senast den 11.6.2020 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.
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Sammanträdesdatum
08.06.2020
KS § 165

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunstyrelse 08.06.2020 § 165

FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Föredragningslistan godkändes följande extra ärende:
- Öjvägen, § 188
- Direktiv till arbetsgruppen inför möte med Fifax, § 189

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
08.06.2020
KS § 166

DELGIVNINGAR

Kommunstyrelse 08.06.2020 § 166

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
3.6.2020: Justering av den särskilda landskapsandelen för grundskolans driftskostnader år 2020
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.
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Sammanträdesdatum
08.06.2020
KS § 167

BOKSLUT 2019

Kommunstyrelse 08.06.2020 § 167
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.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att följande förändringar ska göras i
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
08.06.2020

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 €.

Kommunstyrelse 08.06.2020 § 167
Revisorerna har genomfört slutrevision.
Revisionsberättelsen och revisionsrapporten är bilagda.
Balansbok 2019 återfinns i bilaga.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen överlämnar bokslut och verksamhetsberättelse
för år 2019 till kommunfullmäktige för slutligt godkännande.
Revisionsberättelsen tillika revisionsprotokollet delges kommunfullmäktige.
BESLUT:
Kommunstyrelsen inbegär senast den 18 juni 2020 en redogörelse
från socialförvaltningen avseende påpekandet om barnskyddsupphandlingen och vilka åtgärder man har vidtagit med anledning av det.
I övrigt enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
08.06.2020

Dnr: KANSLI 262/2018
KS § 168

MOTION ANGÅENDE RÖKFRI ARBETSPLATS

Kommunstyrelse 08.06.2020 § 168
Närings- och kulturnämnden 03.10.2019 § 58
Byggnadstekniska nämnden 30.09.2019 § 106
Socialnämnden 04.11.2019 § 114
Kommunstyrelse 10.09.2019 § 208
Bilagor:
1. Alkohol- och drogpolicy för Eckerö kommun
2. Förslag på Alkohol/drog- och policy för tobaksfri arbetstid
3. Motion
Johan Hellström har den 30.9.2018 inkommit med motion, av vilket
framgår följande:
”Idag är bl.a. Åhs och Mariehamns stad helt rökfria arbetsplatser.
Härmed motionerar jag att införa detta även i Eckerö kommun. Detta
för folkhälsan, respekt för omgivningen samt besparing av arbetstid”
Konstateras att kommunen har en gällande alkohol- och drogpolicy
som antogs i fullmäktige 21.4.2016. Av pedagogiska skäl bör därför
denna policy kompletteras med ännu ett avsnitt gällande tobaksfri arbetstid.
Konstateras visuellt, utan föregående grundlig utredning, att tobaksbruk förekommer i kommunen under arbetstid. Tobaksanvändning
medför hälsorisker både för brukaren och dess omgivning. Kommunen bör därför eftersträva tobaksfrihet som ett sätt att stävja och minimera exponering. Mot denna bakgrund finns därmed skäl, att diskussion inom respektive verksamhet initieras, vad gäller införandet av
tobaksfri arbetstid i kommunen. För att nå bästa resultat bör därför
även arbetarskyddsrepresentanter involveras med målet om tobaksfri
arbetstid 1.1.2020.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
08.06.2020
Kommundirektörens förslag:
-

Kommunstyrelsen beslutar att remittera förslaget på uppdaterad
policy till samtliga nämnder och representanter för arbetarskyddet
för synpunkter.

-

Kommunstyrelsen emotser synpunkter senast den 15.10.2019.

BESLUT:
Enligt förslag.

Socialnämnden 04.11.2019 §
Ett förslag till ny ”Alkohol- och drogprogram samt policy för tobaksfri
arbetstid” har tagits fram av kommunstyrelsen och har skickats på
remiss till nämnden. Se bilaga.
Enheternas åsikt i frågan presenteras på mötet.
Socialchefens förslag:
Socialchefens förslag är att nämnden omfattar förslaget till ny ”Alkohol- och drogprogram samt policy för tobaksfri arbetstid”
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:
Socialnämnden har fått aviseringar om att inte alla personalgrupper
ställer sig positiva till föreslaget men ur ett helhetsperspektiv överväger fördelarna och socialnämnden ställer sig därför positiv till en rökfri
arbetsplats.
Byggnadstekniska nämnden 30.09.2019 § 106
Ett förslag till ny ”Alkohol- och drogprogram samt policy för tobaksfri
arbetstid” har tagits fram av kommunstyrelsen och har skickats på
remiss till nämnden. Se bilaga BTN 30.09.2019, § 106
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden omfattar förslaget till ny ”Alkohol- och
drogprogram samt policy för tobaksfri arbetstid”

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
08.06.2020

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag
godkänns.
_______________
Närings- och kulturnämnden 03.10.2019 § 58
Ett förslag till ny ”Alkohol- och drogprogram samt policy för tobaksfri
arbetstid” har tagits fram av kommunstyrelsen och har skickats på
remiss till nämnden. Se bilaga.
FÖRSLAG:
Närings- och kulturnämnden omfattar förslaget till ny ”Alkohol- och
drogprogram samt policy för tobaksfri arbetstid”.
BESLUT:
Nämnden godkänner förslaget enhälligt.

Kommunstyrelse 08.06.2020 § 168
Nämndernas återges ovan. Förslaget till ny Alkohol- och
drogprogram samt policy för tobaksfri arbetstid finns i bilagan.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar förslaget till ny Alkohol- och
drogprogram samt policy för tobaksfri arbetstid och föreslår inför
kommunfullmäktige att fullmäktige fastställer det nya programmet och
policy.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
08.06.2020
KS § 169

UTREDNING GÄLLANDE EKEBO

Kommunstyrelse 08.06.2020 § 169
Enligt budget 2020 ska utredning att avyttra Ekebo slutföras under
2020. I bilagan finns uppgifter om utredningens framskridande för
kommunstyrelsen för kännedom.
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.
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Sammanträdesdatum
08.06.2020

Dnr: KANSLI 124/2020
KS § 170

ANHÅLLAN OM VÄGSTÄNGNINGAR, KÄRINGSUND TRIATHLON 2020

Kommunstyrelse 08.06.2020 § 170

Åland Event har anhållit om trafikreglering med samma upplägg som
år 2019 (bilaga).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner anhållan med villkor om att arrangören
ska i god tid innan evenemanget meddela hushåll längs Käringsundsvägen om avvikande trafikarrangemang.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
08.06.2020

Dnr: KANSLI 159/2019
KS § 171

MOTION ANGÅENDE FRITIDSFASTIGHETER AV KOMMUNEN ÄGD MARK

Kommunstyrelse 08.06.2020 § 171
Byggnadstekniska nämnden 18.05.2020 § 39
Kommunstyrelse 12.05.2020 § 132
Närings- och kulturnämnden 04.05.2020 § 16
Kommunstyrelse 21.4.2020 § 103
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 ekonomisk.
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
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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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.
Byggnadstekniska nämnden 18.05.2020 § 39
Byggnadstekniska kontoret har sett över lämpliga delar av kommunens mark för föreslaget ändamål.
Bilaga BTN 18.05.2020, § 39
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden lämnar utlåtande till kommunstyrelsen
enligt bilaga.
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att inför kommunstyrelsen föreslå
enligt bilaga och anser att fastigheten Furuhaga 13:2 är mest lämpad
för detta ändamål.
__________

Kommunstyrelse 08.06.2020 § 171
Utlåtande har inkommit både av närings- och kulturnämnden och av
byggnadstekniska nämnden.
Förslaget i motionen var att närings- och kulturnämnden tillsammans
med byggnadstekniska nämnden undersöker möjligheterna för projektet och återkopplar till fullmäktige senast september 2019 för diskussion/hörande.
Kommundirektörens förslag:
Som underlag för kommunfullmäktiges diskussion konstaterar kommunstyrelsen att fastigheten Furuhaga 13:2 är mest lämpad för detta
ändamål.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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BESLUT:
Kommunstyrelsen anser att projektet inte hör till kommunens kärnverksamhet men området är väl lämpad för framtida planering av bostadstomter och bör hållas i kommunal ägo.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Sammanträdesdatum
08.06.2020
KS § 172

MINSKNING AV BUDGET 2020

Kommunstyrelse 08.06.2020 § 172
Närings- och kulturnämnden 02.06.2020 § 24
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.

Närings- och kulturnämnden 02.06.2020 § 24
Kommunstyrelsen har inbegärt förslag på 5 % minskning i nämndens
driftbudget 2020. Ett förslag finns i bilagan.
Kommundirektörens förslag:
Nämnden beslutar om förslag på minskning av driftbudget.
BESLUT:
Nämnden beslutar att det av styrelsen uppsatta målet uppfylls genom
av att tjänsten som närings- och kulturutvecklare hålls vakant fram till
september 2020.
Kommunstyrelse 08.06.2020 § 172
Förslag från byggnadstekniska förvaltningen, närings- och kulturnämnden, skolförvaltningen, socialförvaltningen samt allmänna förvaltningen finns i bilagan.
Protokolljusterarnas signatur
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar ändringsförslagen och föreslår inför kommunfullmäktige att ändringarna verkställs i driftbudget 2020.
BESLUT:
Kommunstyrelsen begär sammanställning från ekonomiförvaltningen.
Konstateras att inbesparningsåtgärderna inte uppnår 5 % målsättning
utan att det görs nedskärningar av verksamhet och personal.
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige tjänsten som närings- och
kulturutvecklare inte rekryteras under 2020 och ärendet upptas till ny
behandling i budgetarbetet för 2021.
Därutöver bör nämnderna hålla strikt kostnadsåterhållsamhet och ytterligare inbesparning ska göras där det är möjligt.
I övrigt enligt förslag.
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KS § 173

MARKNADSPLATSEN

Kommunstyrelse 08.06.2020 § 173
Närings- och kulturnämnden 02.06.2020 § 30
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.

Närings- och kulturnämnden 02.06.2020 § 30
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet.
Kommundirektörens förslag:
Nämnden antecknar informationen till sin kännedom.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
19

Sammanträdesdatum
08.06.2020

BESLUT:
Nämnden anteckna informationen till sin kännedom.
Nämnden föreslår inför kommunstyrelsen att bodarna på marknadsplatsen ska avlägsnas så snabbt som möjligt eftersom de utgör en
potentiell fara för lekande barn.
Kommunstyrelse 08.06.2020 § 173
Närings- och kulturnämnden föreslår att bodarna på marknadsplatsen
ska avlägsnas så snabbt som möjligt eftersom de utgör en potentiell
fara för lekande barn.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om att sälja bodarna.
BESLUT:
Kommunstyrelsen konstaterade att bodarna är mycket ändamålsenliga för marknadsverksamheten och att bodarna dessutom är nyligen
upprustade av kommunen.
Kommundirektören får i uppdrag att kontakta ECC för att efterhöra intresset att hyresfritt disponera området exempelvis för bilutställning.
Ytterligare utreds omplacering av bodarna för att göra plats för boulebana.
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Dnr: KANSLI 124/2019
KS § 174

EKEBO B 6

Kommunstyrelse 08.06.2020 § 174
Lägenheten har varit annonserad via kommunens informationskanaler och en bostadsansökan har inkommit den 29 maj 2020 (bilaga).
Kommundirektörens förslag:
Lägenheten beviljas till den sökande. En månads hyresgaranti uppbärs vid inflyttningen som sker den 1 augusti 2020.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar om att hyra ut lägenheten till sökande
fr.o.m. 1.8.2020.
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Dnr: KANSLI 108/2020
KS § 175

ÅDA, BOLAGSSTÄMMA 10.6.2020

Kommunstyrelse 08.06.2020 § 175

Som tidigare annonserad kommer Åda Ab:s bolagsstämma att äga
rum den 10 juni 2020 kl. 15.00. Handlingarna bifogas.
Kommunfullmäktige har inte utsett en representant för Åda:s bolagstämmor.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om deltagande, om eventuella direktiv till
ombud samt ger förvaltningen i uppdrag att skicka representantens
fullmakt till Åda.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar om att inte utse en representant till Åda:s
bolagsstämma.
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Dnr: KANSLI 319/2018
KS § 176

ÄNDRING AV GRUNDAVTAL FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET SÖDRA ÅLANDS
HÖGSTADIEDISTRIKT

Kommunstyrelse 08.06.2020 § 176
I samband med verkställandet av Kommunernas socialtjänst k.f. överförs specialfritidsverksamheten till utbildningsförvaltningens verksamhetsområde. För att detta ska vara möjligt har Södra Ålands högstadiedistrikt k.f. (SÅHD) initierat ett arbete av att revidera och samtidigt
förnya SÅHD:s grundavtal.
SÅHD:s förbundsstyrelse har berett ärendet och skickat ett förslag till
förbundsfullmäktige för godkännande. Under processen har Hammarland lämnat in en skrivelse med önskemål om att även kommunerna
ska ges möjlighet att bereda ärendet i form av en mellankommunal
arbetsgrupp. De berörda kommunerna utsåg sina representanter till
denna arbetsgrupp och för Eckerös del skedde detta genom KS §
118, 21.4.2020. Den mellankommunala arbetsgruppen uppnå ett resultat som SÅHD:s förbundsdirektör presenterade på förbundsfullmäktigemötet. Detta förslag godkändes av förbundsfullmäktige och
skickades därefter till samtliga medlemskommuner för godkännande.
SÅHD:s målsättning är att förslaget till det nya grundavtalet godkänns
i medlemskommunernas fullmäktige inom juni månad så att förbundet
kan inleda sitt budgetarbete tillräckligt tidigt.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att det nya
grundavtalet godkänns.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 116/2020
KS § 177

KST FÖRBUNDSSTÄMMA 29.5.2020

Kommunstyrelse 08.06.2020 § 177
Protokollet jämte besvärsanvisning från KST förbundsstämma den 29
maj 2020 finns i bilagan.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KONFERENSSYSTEM

Kommunstyrelse 08.06.2020 § 178
Socialnämnden 01.06.2020 § 56
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.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om att avvakta med inköp av ett konferenssystem.
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BESLUT:
Enligt förslag.
Socialnämnden 01.06.2020 § 56
Bilaga: offert MKAB konferenssystem

Behovet av ett fungerande kommunikationssystem kvarstår, både vad gäller
klientarbetet och för socialnämndens möten om de hanteras delvis på distans.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Socialnämnden diskuterar ärendet.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:
Socialchefen får i uppdrag att detaljerat motivera socialförvaltningens behov av
utökad teknisk utrustning. Dock så att behovet bedöms omfatta hela kommunens verksamhet varför ärendet återförs med ny, utökad motivering till styrelsen.

Kommunstyrelse 08.06.2020 § 178
Socialchefen har skrivit ett brev (bilaga) till kommunstyrelsen angående önskemålet att kommunstyrelsen införskaffar ett konferenssystem för hela förvaltningens del.
Konstateras att inga andra förvaltningar har haft ett behov av ett konferenssystem.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att de nya mötesdatorerna kan användas för distansmöten.
BESLUT:
Enligt förslag.
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DELEGERING TILL TJÄNSTEMÄN

Kommunstyrelse 08.06.2020 § 179
Socialnämnden 01.06.2020 § 59
Enligt gällande socialinstruktion fattas i dagsläget beslut om personliga assistenter enligt lag om service och stöd på grund av handikapp
3.4.1987/380 av socialnämnden. Detta är det enda området inom socialvården där socialnämnden fattar beslut i klientärenden, ett hanterande som kan anses vara föråldrat.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att delegera rätten att
fatta beslut om assistenter enligt lag om service och stöd på grund av
handikapp 3.4.1987/380 till socialchefen, socialarbetaren och socialhandledaren.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:
Socialnämnden ställer sig positiv till ärendets beredning men bedömer att förändringen är av en sådan omfattning att nämnden omber
styrelsen besluta i ärendet i skyndsam ordning.

Kommunstyrelse 08.06.2020 § 179
Socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att rätten att fatta beslut om assistenter enligt lag om service och stöd på grund av handikapp 3.4.1987/380 delegeras till socialchefen, socialarbetaren och
socialhandledaren.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att delegeringen
upptas i socialinstruktionen för Eckerö kommun.
BESLUT:
Kommunstyrelsen återremitterar till kommundirektören för utredning
av delegeringsordning.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
27

Sammanträdesdatum
08.06.2020
KS § 180

MEDBORGARINITIATIV: ÄLDRERÅD

Kommunstyrelse 08.06.2020 § 180
Socialnämnden 01.06.2020 § 61
Kommunstyrelse 12.02.2019 § 39
Socialnämnden 21.01.2019 § 7
Kommunfullmäktige 18.10.2018 § 91
Kommunstyrelse 09.10.2018 § 277
Kommunfullmäktige 19.04.2018 § 36
Kommunstyrelse 10.04.2018 § 112
Eckerö pensionärsförening inkom 3.4.208 med ett initiativ. Föreningen anför att kommunen bör instifta ett äldreråd för att öka delaktighet
och inflytande för äldre och funktionsnedsatta. Rådet ska fungera
som diskussions- och utvecklingsorgan beträffande framtidsfrågor för
äldre och personer med funktionsnedsättning, förbättra deras förutsättningar att fortsätta bo hemma, få kvalitativa tjänster samt påverka
tjänsternas innehåll och utförande.
Kommundirektörens förslag:
Ärendet remitteras till socialnämnden för utlåtande.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att inför kommunfullmäktige föreslå att ett
äldreråd inrättas i kommunen.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram instruktioner samt föreslå
medlemmar under förutsättning att kommunfullmäktige inrättar äldreråd.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Kommunfullmäktige 10.4.2018 § 36
Bilaga:
1.Medborgarinitiativ
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Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att inför kommunfullmäktige föreslå att ett
äldreråd inrättas i kommunen.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram instruktioner samt föreslå
medlemmar under förutsättning att kommunfullmäktige inrättar äldreråd.

BESLUT:
John Hilander föreslår att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen
för framtagande av instruktioner innan kommunfullmäktige slutgiltigt
tar ställning i frågan. Förslaget får understöd av Mikael Sandholm.
Ordföranden fastställer omröstningspropositionen:
JA- fortsatt behandling.
NEJ- John Hilanders förslag om återremiss.
Röstningen utföll enligt följande:
Nio röster för fortsatt behandling.
Två röster för John Hilanders förslag om återremiss.
Se bilagt röstningsprotokoll.
Därefter fortsatte behandlingen. Kommunfullmäktige beslutade enligt
kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelse 9.10.2018 § 277
Bilaga:
1. Medborgarinitiativ
2. Förslag på instruktion för äldrerådet
Kommunfullmäktige beslutade 10.4.2018 § 36 att inrätta äldreråd i
kommunen. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att ta fram instruktioner
samt föreslå medlemmar under förutsättning att kommunfullmäktige
inrättar äldreråd.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till socialnämnden för framtagande av förslag på rådets sammansättning samt för att inhämta förslag från pensionärsföreningen i Eckerö.
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Förslag på instruktioner överlämnas till kommunfullmäktige för slutligt
beslut.
BESLUT:
-Instruktionerna överlämnas till fullmäktige för slutligt beslut.
-Kommundirektören skickar ut förfrågan till Eckerö pensionärsförening om nominering av tre ordinarie ledamöter jämte personliga ersättare Pensionärsföreningen ska inkomma med sina nomineringar
senast 16.11.2018.
-Kommundirektören går ut med upprop i Eckerö info om intresseanmälningar för att delta i äldrerådets arbete. Socialnämnden nominerar
2 av rådets medlemmar och personliga ersättare bland inkomna intresseanmälningar, senast i sitt ordinarie möte i december. Sammasättningen ska i övrigt följa jämställdhetslagen som stadgar att könsfördelningen i kommunala organ, utom fullmäktige, ska vara inom intervallet 40-60 procent.

Kommunfullmäktige 18.10.2018 § 91
Kommunstyrelsens förslag:
Instruktionerna överlämnas till fullmäktige för slutligt beslut.
BESLUT:
Fullmäktige beslutar att fastställa instruktionerna enligt kommunstyrelsens förslag med tillägget att äldrerådet inom sig utser ordförande
och viceordförande.
Socialnämnden 21.1.2019 § 7
Bilaga – Medborgarinitiativ
Bilaga - Förslag på instruktion för äldrerådet
Bilaga – Förslag till nomineringar

Det har inkommit följande nomineringar till äldrerådet:
- Förslag till ordinarie ledamöter är Kari Kärki och Jan-Erik
Mattsson
- Förslag till ersättare är Birgitta Blomqvist och Christina
Hamberg
Socialnämndens uppgift är att nominera 2 av rådets medlemmar och personliga ersättare bland inkomna intresseanmälProtokolljusterarnas signatur
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ningar. Sammasättningen ska i övrigt följa jämställdhetslagen
som stadgar att könsfördelningen i kommunala organ, utom
fullmäktige, ska vara inom intervallet 40-60 procent. Intresset
hos allmänheten har varit svalt och på listan som inkom den
10.1.2019 finns två ordinarie och två ersättare.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden tar ställning till nomineringarna och för fram två medlemmar och personliga ersättare bland inkomna intresseanmälningar inför kommunstyrelsens behandling av
ärendet.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämndens för fram följande två medlemmar och personliga ersättare bland inkomna intresseanmälningar:
-

Ordinarie ledamöter: Kari Kärki och Jan-Erik Mattsson
Ersättare: Birgitta Blomqvist och Christina Hamberg

Kommunstyrelse 12.02.2019 § 39
I enlighet med antagen instruktion för äldrerådet, KF 18.10.2018 § 91,
ska kommunstyrelsen tillsätta rådets 5 medlemmar genom förslag
från socialnämnden samt pensionärsföreningen. Av samma instruktion framgår att rådet inom sig utser ordförande och viceordförande.
Pensionärsföreningen inkom 14.11.2018 med följande nomineringar:
Ordinarie: Mårten Anderson
Ersättare: Rolf Söderlund
Ordinarie: Elisabeth Överström
Ersättare: Regina Johansson
Ordinarie: Anne Pesonen
Ersättare: Jan Hamberg
Den 10.1.2019 inkom ytterligare nomineringar från allmänheten. Socialnämnden har bland dessa nomineringar utsett följande till äldrerådet:
-

Ordinarie ledamöter: Kari Kärki och Jan-Erik Mattsson
Ersättare: Birgitta Blomqvist och Christina Hamberg
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tillsätter äldrerådet utgående från de nomineringar
som inkommit från pensionärsföreningen och socialnämnden.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att äldrerådets sammansättning för 2019
eller tills ett nytt råd tillsätts ska vara enligt följande:
Ordinarie: Mårten Anderson
Ersättare: Rolf Söderlund
Ordinarie: Elisabeth Överström
Ersättare: Regina Johansson
Ordinarie: Anne Pesonen
Ersättare: Jan Hamberg
Ordinarie: Kari Kärki
Ersättare: Birgitta Blomqvist
Ordinarie: Jan-Erik Mattsson
Ersättare: Christina Hamberg
Socialchefen kallar till ett konstituerande möte.
Socialnämnden 01.06.2020 § 61
I enlighet med antagen instruktion för äldrerådet, KF 18.10.2018 § 91,
ska kommunstyrelsen tillsätta rådets 5 medlemmar genom förslag
från socialnämnden samt pensionärsföreningen. Av samma instruktion framgår att rådet inom sig utser ordförande och viceordförande.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Socialnämnden begär av kommunstyrelsen att kommunstyrelsen av
pensionärsföreningen i Eckerö begär in förslag på tre ordinarie ledamöter jämte personliga ersättare till äldrerådet för tiden 2020-2023.
Socialnämnden begär vidare att kommunstyrelsen går ut med upprop
i Eckerö info om intresseanmälningar för att delta i äldrerådets arbete.
Socialnämnden nominerar sedan 2 av rådets medlemmar och personliga ersättare bland inkomna intresseanmälningar.
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Kommunstyrelsen tillsätter äldrerådet med fem ordinarie ledamöter
och fem ersättare utgående från de nomineringar som inkommit från
pensionärsföreningen och socialnämnden.
Sammansättningen ska i följa jämställdhetslagen som stadgar att
könsfördelningen i kommunala organ, utom fullmäktige, ska vara
inom intervallet 40-60 procent.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:
Enligt förslag.

Kommunstyrelse 08.06.2020 § 180
Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen av pensionärsföreningen i Eckerö begär in förslag på tre ordinarie ledamöter jämte personliga ersättare till äldrerådet för tiden 2020-2023 samt går ut med upprop i Eckerö info om intresseanmälningar för att delta i äldrerådets
arbete.
Konstateras att följande Infoblad utkommer i augusti och att nomineringarna i övrigt inte hinner behandlas innan semesterperioden börjar.
Eftersom äldrerådet som kommunstyrelsen tillsatt den 12.2.2019 genom KS § 39 är sammansatt för år 2019 eller tills ett nytt råd tillsätts
är det ändamålsenligast att nomineringar inbegärs under hösten för
mandatperioden som inleds 1.1.2021.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen befullmäktigar socialnämnden att inhämta nomineringar till äldreråd 2021 under inkommande höst.
BESLUT:
Kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att inhämta förslag
från kommuninvånarna i Eckerö och från pensionärsföreningen. Nomineringsförslagen ska vara kommunstyrelsen tillhanda inom augusti.
Tillsättningen sker i början av september.
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Dnr: KANSLI 106/2020
KS § 181

FRAMTAGANDE AV INFORMATIONSPAKET, KST

Kommunstyrelse 08.06.2020 § 181
KST förbundsstyrelse har vid sitt möte den 27 april 2020 beslutat att
tillsammans med kommunerna ta fram ett informationspaket.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 182

REPRESENTANT FÖR SÖDRA ÅLANDS KOMMUNER I MEDBORGARINSTITUTET

Kommunstyrelse 08.06.2020 § 182
Enligt ett brev av den 27.5.2020 från bildningschefen Kjell Nilsson har
Södra Åland tidigare mandatperioder utsett en representant som kan
delta vid Mariehamns stads bildningsnämnds möten vid behov och
när Medisfrågor tas upp (bilaga).
Kommunerna på Södra Åland har tidigare år diskuterat om att införa
ett roterande system.
Förra året valdes Södra Ålands representant och ersättare utgående
från Lemlands förslag. Detta år verkar det finnas vilja att låta Västra
Åland utse representanten och ersättaren.
Hammarlands kommunstyrelse har den 2.6.2020 fört fram som förslag en kvinnlig representant till nämnden.
Kommundirektörens förslag:
Eckerö kommun för fram ett förslag till ersättare i Mariehamns bildningsnämnd. Därtill föreslår kommunstyrelsen att ett roterande system inrättas enligt följande:
Representant:
Hammarland
Eckerö
Lumparland
Lemland
Jomala

Ersättare:
Eckerö
Lumparland
Lemland
Jomala
Hammarland

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar om att föra fram Mikael Selander som ersättare.
I övrigt enligt förslag.
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KS § 183

REVIDERING AV INVESTERINGSBUDGET 2020

Kommunstyrelse 08.06.2020 § 183
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.
Kommunstyrelse 08.06.2020 § 183
Förslaget bör revideras i och med att projekteringen av BPV-4 Fjärilsgatan redan har påbörjats.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige ändringar i investeringsbudget i enlighet med bilagan.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 184

FÖRSLAG TILL NY BYGGNADSORDNING FÖR ECKERÖ KOMMUN

Kommunstyrelse 08.06.2020 § 184
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.
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Nämnden diskuterade att anmälningsplikt borde vara för 50 kvm,
både på planerat och oplanerat område.
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
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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.
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Kommunstyrelse 08.06.2020 § 184

Kommundirektören har uppgjort en plan för ärendets hantering och
enligt denna plan bör kommunstyrelsen befullmäktiga byggnadstekniska nämnden att arrangera samråd och ställa ut förslaget.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen befullmäktigar nämnden att arrangera samråd och
ställa ut förslaget.
BESLUT:
Enligt föslag.
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Dnr: KANSLI 101/2020
KS § 185

REMISS, LAGFÖRSLAG OM NY OFFENTLIGHETSLAGSTIFTNING

Kommunstyrelse 08.06.2020 § 185
Förslaget till ny offentlighetslag finns bilagt i ärendet.
Landskapsregeringens lagberedning inbegär kommunens yttrande
över förslaget.
Konstateras att den ny gällande offentlighetslagen är föråldrad och i
stort behov av revidering.
Det är positivt att dataskyddsdirektivet har en central roll i förslaget,
eftersom den nu gällande lagen inte till en tillräckligt stor omfattning
har tagit hänsyn till individernas rätt till dataskydd. Av denna orsak är
det viktigt att myndigheterna även i framtiden inom en rimlig tid sekretessprövar handlingarna innan de lämnas ut till offentligheten.
En förbättring har även gjorts beträffande sekretessbestämmelserna i
upphandlingar under tröskelvärden. Det nuvarande rättsläget avviker
avsevärt t.ex. från rikets motsvarande bestämmelser och den nästan
obegränsade partsoffentligheten kan starkt ifrågasättas.
Kommundirektörens förslag:
Eckerö kommun omfattar och understöder de föreslagna lagändringsförslagen.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 186

SOLGÅRDENS TILLBYGGNAD, ÄNDRINGSFÖRSLAG

Kommunstyrelse 08.06.2020 § 186
Personalen på Solgården har varit i kontakt med kommuntekniker eftersom de inte har fått något gehör från ordförande i byggnadskommittén för tillbyggnaden avseende ändringar de skulle önska. Personalen önskar följande ändringar:
- ett litet fönster i ytterväggen till kansliet
- flytt av dörren in till kansliet så att den öppnas mot samlingsrummet och istället en täckt vägg mot korridoren för möbleringens
skull
De föreslagna ändringarna bedöms förbättra arbetsmiljön på den nya
avdelningen.
I bilagan finns den sista ritningen förvaltningen fått från byggnadskommittén med de ändringar som personalen vill ha inritade i med
blått.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att de föreslagna ändringarna ska verkställas av byggnadskommittén.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 187

KOMMUNDIREKTÖRENS ANSTÄLLNINGSFORM: PRÖVOTIDENS UTGÅNG

Kommunstyrelse 08.06.2020 § 187
Kommunfullmäktige 28.11.2019 § 102
Kommunstyrelse 19.11.2019 § 313
Kommunfullmäktige 24.10.2019 § 83
Kommunstyrelse 08.10.2019 § 263

Under förutsättning att Kommunfullmäktige godkänner Arsim Zekajs
anhållan om uppsägning av tjänst har Eckerö kommun en förestående rekryteringsprocess.
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att ge arbetsgivargruppen i uppdrag att i
skyndsam ordning starta upp rekryteringsprocessen emedan kommundirektörens anhållan om uppsägning sannolikt kommer att beviljas av Kommunfullmäktige. I uppdraget ingår att etablera kontakt med
en konsult, lämplig att bistå kommunens förtroendevalda under en
kommande rekryteringsprocess samt att i samråd med denna utforma
ett förslag till annonsering som en kommande rekryteringsgrupp kan
verkställa då kommunfullmäktige fattat beslut i ärendet.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktiges behandling, under förutsättning att Arsim Zekajs anhållan om uppsägning från tjänst
godkänts, att en rekryteringsgrupp bestående av tre personer tillsätts.
Gruppen får i uppdrag att tillsammans med anlitad konsult verkställa
processen att till Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige föra fram
ett förslag till anställning av ny kommundirektör.
BESLUT:
Enligt förslag.
Kommunfullmäktige 24.10.2019 § 83
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktiges behandling, under förutsättning att Arsim Zekajs anhållan om uppsägning från tjänst
godkänts, att en rekryteringsgrupp bestående av tre personer tillsätts.
Gruppen får i uppdrag att tillsammans med anlitad konsult verkställa
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processen att till Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige föra fram
ett förslag till anställning av ny kommundirektör.
BESLUT:
Andre Sjöström föreslår följande till rekryteringsgrupp:
Anders Svebilius, Jan-Anders Öström och Sanna Söderlund. Anders
Svebilius utses till ordförande och sammankallande. Mikael Selander
och Mikael Sandholm understöder förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar att utse rekryteringsgrupp enligt Andre
Sjöströms förslag. Kommunfullmäktige beslutar att processen kan
verkställas med stöd av konsult.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kommunstyrelse 19.11.2019 § 313
Av rekryteringsunderlaget framgår att sju (7) personer ansökt om
uppdraget som kommundirektör i kommunen. Av dessa har sex kandidater som uppfyller behörighetskraven intervjuats. Rekryteringsunderlag bifogas beredningen.
Rekryteringsgruppens förslag:
Rekryteringsgruppen har efter noggrant övervägande och vid en
sammanvägd bedömning av ansökningshandlingar, personliga intervjuer och tagna referenser enhälligt kommit fram till att inför kommunstyrelsens behandling föreslå att Raine Katajamäki anställs som
kommundirektör i Eckerö kommun. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Om Raine Katajamäki tackar nej till uppdraget föreslår rekryteringsgruppen att Sara Kemetter erbjuds uppdraget i andra hand. I övrigt
görs ingen rangordning mellan de sökande.
Kommunstyrelsen anhåller om fullmakt för att fastslå ersättningsnivå
och övriga villkor för uppdraget.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kommunfullmäktige 28.11.2019 § 102
Bilaga:
1. Ansökningshandlingar
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Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att Raine Katajamäki anställs som kommundirektör i Eckerö kommun. Tillträde sker enligt
överenskommelse.
Om Raine Katajamäki tackar nej till uppdraget föreslår kommunstyrelsen att Sara Kemetter erbjuds uppdraget i andra hand. I övrigt görs
ingen rangordning mellan de sökande.
Kommunstyrelsen anhåller om fullmakt för att fastslå ersättningsnivå
och övriga villkor för uppdraget.
BESLUT:
Arsim Zekaj anmäler jäv. Kommunfullmäktige konstaterar att jäv inte
föreligger.
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att utse Raine Katajamäki till
kommundirektör i Eckerö kommun. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Kommunstyrelsen befullmäktigas att fastslå ersättningsnivå och övriga villkor för uppdraget.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Kommunstyrelse 08.06.2020 § 187
I enlighet med beslut i Kommunfullmäktige 28.11.2019 § 102 samt
påföljande beslut i Kommunstyrelse 03.12.2019 § 338 gällande anställandet av Raine Katajamäki som kommundirektör i Eckerö kommun har Kommunstyrelsen i samband med prövotidens utgång i enlighet med punkterna nedan att ta ställning till kommundirektörens
fortsatta tjänstgöring samt avge ett förslag till beslut inför Kommunfullmäktiges behandling.
 Raine Katajamäki tillträder kommundirektörstjänsten den
07.01.2020 i enlighet med överenskommelse mellan parterna
 Kommundirektörens prövotid fastställs till sex (6) månader, (AKTA).
Eftersom Raine Katajamäki hade en deadline vecka 23 gällande uppsägning från sin tidigare tjänstgöring vid Ålands Landskapsregering
har förhandsinformation i ärendet inhämtats från de politiska gruppeProtokolljusterarnas signatur
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ringarna varvid samtliga utlåtanden har förordat en fortsatt ordinarie tjänstgöring. Konstateras vidare att kommundirektören under prövotiden utfört sina arbetsuppgifter på ett förtjänstfullt sätt även under
den synnerligen turbulenta tid som varit på grund av Covid-19.
Styrelseordförandes förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför Kommunfullmäktige att Raine Katajamäki efter prövotidens utgång fortsätter sin tjänstgöring som kommundirektör i Eckerö kommun i enlighet med det avtal som upprättats
mellan parterna.”
BESLUT:
Raine Katajamäki anmälde jäv. Kommunstyrelsen konstaterade att
jäv föreligger och Katajamäki lämnade sammanträdet under ärendets
behandling.
Kommunstyrelsen beslöt enligt styrelseordförandes förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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KS § 188

ÖJVÄGEN

Kommunstyrelse 08.06.2020 § 188
DEAB Ab har skickat ett dokument gällande synpunkter hur Öjvägen
ska byggas. Dokumentet är inte undertecknat.
FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen begär in kommunens kontrollants synpunkter avseende hur Öjvägen är byggd så här långt.
BESLUT:
Sven-Erik Carlsson och Anders Svebilius anmälde jäv.
Kommunstyrelsen konstaterade av jäv föreligger och Carlsson samt
Svebilius lämnade sammanträdet under ärendets behandling.
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslaget.
Paragrafen justerades omedelbart.
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DIREKTIV TILL ARBETSGRUPPEN INFÖR MÖTE MED FIFAX

Kommunstyrelse 08.06.2020 § 189
Kommunens arbetsgrupp har ett möte med Fifax den 10 juni 2020.
FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen ger förslag till kommunens arbetsgrupp.
BESLUT:
Kommunstyrelsen begär senast den 18 juni 2020 ett definitivt svar
från Fifax avseende förverkligandet av fastighetsköp och ett datum
när en avloppsflödesmätare kommer att vara installerad.
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: 163-169, 171-173, 175-177, 179-181, 183-185, 187-189
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 170, 174, 178, 182, 186
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: 170, 174, 178, 182, 186
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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