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Beslutanderätt: ensamföretagarstödet

Eckerö 17.6.2020

Jan-Anders Öström
Kommunstyrelsens ordförande
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 26.6.2020 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider och på den elektroniska
anslagstavlan på www.eckero.ax
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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

Anders Svebilius

kommunfullmäktiges ordförande

Paragrafer

190 - 216

Underskrifter

ordförande

sekreterare

Jan-Anders Öström

Raine Katajamäki

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö torsdagen den 25.6.2020, kl. 20.00.

Ann-Sofi Stjärnfelt

Susann Fagerström

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby den 26.6.2020 kl. 12.00.

Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid

Raine Katajamäki

Underskrift
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Sammanträdesdatum
23.06.2020
KS § 190

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelse 23.06.2020 § 190

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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Sammanträdesdatum
23.06.2020
KS § 191

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID

Kommunstyrelse 23.06.2020 § 191
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 25.6.2020 kl. 20.00.
BESLUT:
Ann-Sofi Stjärnfelt och Susann Fagerström valdes till protokolljusterare. I övrigt enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Sammanträdesdatum
23.06.2020
KS § 192

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunstyrelse 23.06.2020 § 192
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Föredragningslistan godkändes med följande extra ärende:
- Möte angående ägarstyrning, § 212
- Vägstämma för Degersandsvägen 2020, § 213
- KST samarbetsförhandling, § 214
- Personalrepresentant i byggnadskommittén för Solgårdens tillbyggnad, § 215
- Beslutanderätt: ensamföretagarstödet, § 216

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
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Ordf.
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Sammanträdesdatum
23.06.2020
KS § 193

DELGIVNINGAR

Kommunstyrelse 23.06.2020 § 193
-

Undantagstillståndet upphörde den 16 juni
Minskning av driftsbudget, sammanställning
Budgetuppföljning
Ålands Vindenergi Andelslag (ÅVA)
ÅSUB:s rapport ”Att leva och bo som inflyttad på Åland - utomnordiska och nordiska erfarenheter av åländskt samhällsliv”
Myndighet för digitalisering och befolkningsdata: 2021 ändringar i
röstningsområdesindelningen och anmälning om det
Fifaxarbetsgruppen har haft ett möte med vd Samppa Ruohtula
10.6.2020
Öjvägen: information om mötet med väglagets styrelse 18.6.2020
Garantisyn, daghem tillbyggnaden
Framställan angående initiativ barnomsorg grundskola
Fastighetsskatten

Ålands landskapsregering
15.6.2020: Temporärt stöd för Mediskostnader
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
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Sammanträdesdatum
23.06.2020

Dnr: KANSLI 133/2020
KS § 194

REMISS, FÖRSLAG TILL NY LAGSTIFTNING OM AFFÄRSTIDER

Kommunstyrelse 23.06.2020 § 194

Ålands landskapsregering har den 2 juni 2020 inkommit med begäran
om synpunkter över bifogat förslag till upphävande av affärstidslagen.
Eckerö kommuns synpunkter bör vara landskapsregeringen tillhanda
senast den 7 augusti 2020 kl. 15.00 för att kunna beaktas.
Remisstiden som sammanfaller med den allmänna semesterperioden
gör att närings- och kulturnämnden inte har möjlighet att behandla
ärendet. Således måste kommunstyrelsen vid detta möte besluta om
kommunens synpunkter kring förslaget.
Konstateras att genom detta förslag vill landskapsregeringen upphäva affärstidslagen (1992:40) för landskapset Åland. Denna åtgärd
skulle möjliggöra för näringsidkare inom den dagliga minuthandeln att
själva bestämma sina öppettider i större utsträckning som i sin tur
skulle leda till positiva ekonomiska konsekvenser för de affärer som
under nuvarande lagstiftning måste hålla stängt under de aktuella dagarna.
Generellt förhåller sig Eckerö kommun positivt till alla åtgärder som
gynnar företagare. Ett viktigt kriterium är emellertid att de positiva
ekonomiska effekterna måste komma företagare till gagn på lika villkor, vilket inte är fallet med det aktuella lagförslaget. På sida 6 i lagförslaget skrivs att lagförslaget kan få en viss negativ inverkan
”gentemot mindre butiker på landsbygden då dessa inte har de ekonomiska förutsättningarna att utöka sina öppettider, vilket leder till att
potentiella kunder söker sig till större butiker”. När man tar i beaktandet att det ekonomiska läget p.g.a. coronarestriktionerna för tillfället är
mycket mer prekärt för de mindre landsbygdbutikerna än för de större
centralortsbutikerna så ter det sig märkligt att landskapsregeringen
vill snedvrida förutsättningarna för den diversifierade marknaden på
detta sätt. Man kan också fråga sig om inte förslaget innebär en
större negativ effekt för de mindre butikerna än vad den allmänna positiva effekten skulle bli.
För det andra kan förslaget innebära ökade kostnader för kommunerna, eftersom barnomsorgen i framtiden eventuellt måste anordnas
även under dessa dagar och även nätter för barn med föräldrar yrkesverksamma inom minuthandeln. Erfarenheterna från Finland har
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
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visat att i vissa kommuner har barnomsorgsbehovet varit så litet att
verksamheterna har hållit stängt under julsemestrarna (exempelvis
Vasa år 2019). Detta har i sin tur inneburit negativa sociala effekter
för de familjer som skulle ha haft ett behov av barnomsorg på grund
av att affärstidslagen ändrades i riket.
Kommundirektörens förslag:
Eckerö kommun omfattar inte det föreslagna upphävandet av affärstidslagen.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Sammanträdesdatum
23.06.2020
KS § 195

ÅTGÄRDERNA MED ANLEDNING AV REVISIONSRAPORT

Kommunstyrelse 23.06.2020 § 195
Revisorerna har i sin revisionsrapport över år 2019 lyft upp revisionsobservationen.
1) Revisorerna har i sin rapport konstaterat att det under år 2019
saknas upphandling och avtal för köpta tjänster för drygt 30 000
euro inom barnskyddet.
-

Kommunstyrelsen har på sitt möte den 8.6.2020 inbegärt en
redogörelse från socialförvaltningen avseende påpekandet.
Socialchefen har inlämnat följande redogörelse:
”Detta gäller avtal med Björkkö i flera olika klientärenden, där
man behöver in en snabb resurs och inte har kunnat bedöma
hur långvarig resursen blir. I vanliga fall tar man offert vid
större kostnader, men för de tjänster som Björkkö erbjuder så
finns det inget annat företag som säljer just dessa tjänster och
därmed kan man heller inte ta offert av någon annan.
Att kostnaderna är stora beror på att vi har behövt köpa in just
Björkkö för flera ärenden, bland annat som umgängesstödjare,
som stödpersoner och för familjearbete. Särskilt umgängesstödjare har varit kostsamt men nödvändigt och överenskommet i Tingsrätten.”

2) Revisorerna skriver att protokolljusteringen fortsätter att utvecklas
i rätt riktning men att man generellt bör fästa uppmärksamhet på
ändamålsenliga rutiner vid protokolljustering.
-

Kommunens allmänna förvaltning uppmärksamgör påpekandet till nämnderna och till kommunens övriga beslutsorgan.

3) Revisorerna skriver att en förteckning över tjänstemannabeslut
bör uppgöras och att denna sammanställning regelbundet ska
delges till respektive nämnd eller kommunstyrelsen.
-

Kommunens allmänna förvaltning uppmärksamgör påpekandet till berörda tjänstemän.

4) I den följande verksamhetsberättelsen ska tydliggöras huruvida
kommunen är inblandad i några tvister eller rättegångar av väsentlig ekonomisk betydelse vid tidpunkten för bokslutet.
Protokolljusterarnas signatur
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-

Beaktas vid uppgörandet av följande verksamhetsberättelse.

5) Revisorerna anser att ett internt kontrolldirektiv bör uppgöras under år 2020.
-

Kommundirektören tillsammans med ekonomichefen tar fram
ett förslag som presenteras till styrelsen under hösten 2020.

6) Revisorerna rekommenderar att man framöver utökar informationen gällande personalen i bokslutet.
-

Beaktas vid uppgörandet av följande bokslut.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom och
emotser att de listade förbättringarna verkställs under år 2020.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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Sammanträdesdatum
23.06.2020
KS § 196

KANSLIST, TJÄNSTGÖRINGSGRADEN

Kommunstyrelse 23.06.2020 § 196
I enlighet med överenskommelse med involverade aktörer och kommundirektörens tjänstemannabeslut 3/2020 har kanslistens tjänstgöringsgrad varit 100 % under tiden 1.1.2020 – 30.6.2020.
Beslutet om fortsatt 100 % tjänstgöring ska prövas av kommunstyrelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att kanslistens tjänstgöringsgrad är 100 %
fram till 2.10.2020. En ny utvärdering görs tillsammans med berörda
parter inom augusti 2020.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Protokollet framlagt till
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Sammanträdesdatum
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KS § 197

AVTAL OM GEMENSAMT ORGAN FÖR SKÖTANDET AV SVENSKSPRÅKIG
MISSBRUKARVÅRD VID PIXNEKLINIKEN I MALAX MED MALAX KOMMUN, UPPSÄGNING

Kommunstyrelse 23.06.2020 § 197

Eckerö kommun m.fl. och Malax kommun har den 2 augusti 2018 ingått ett avtal om gemensamt organ för skötandet av svenskspråkig
missbrukarvård vid Pixnekliniken i Malax (bilaga).
Från och med den 1 januari 2021 övergår ansvaret för all socialvård
förutom barnomsorg och äldreomsorg till Kommunernas socialtjänst
k.f. i enlighet med landskapslagen om en kommunalt samordnad socialtjänst (ÅFS 2016:2). Detta betyder att Eckerö kommun efter årsskiftet inte längre är behörig myndighet att handha dessa tjänsten och
således måste avtalet sägas upp.
Avtalet har en uppsägningstid om ett (1) helt kalenderår och uppsägningen måste ske före utgången av ett kalenderår. Kommundirektören har varit i kontakt med Malax kommun och Eckerö kommun uppsägning fr.o.m. 1.1.2021 godkänns av Malax.
Enligt 13 § i lojalitetsavtalet mellan Eckerö kommun och KST har KST
erhållit en kopia av avtalet och anser att avtalet kan sägas upp.
Kommundirektörens förslag:
Avtalet om gemensamt organ för skötandet av svenskspråkig missbrukarvård vid Pixnekliniken i Malax sägs upp så att avtalet upphör
att gälla 31.12.2020.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
12

Sammanträdesdatum
23.06.2020
KS § 198

AVTAL OM KÖP AV TJÄNSTER FRÅN ÅLANDS FOUNTAINHOUSEFÖRENING R.F.:S
KLUBBHUS PELAREN

Kommunstyrelse 23.06.2020 § 198
Eckerö kommun och Ålands Fountainhouseförening r.f. har den 4
september 2019 ingått ett avtal om köp av tjänster från Ålands
Fountainhouseförening r.f. klubbhus Pelaren (bilaga).
Från och med den 1 januari 2021 övergår ansvaret för all socialvård
förutom barnomsorg och äldreomsorg till Kommunernas socialtjänst
k.f. i enlighet med landskapslagen om en kommunalt samordnad socialtjänst (ÅFS 2016:2). Detta betyder att Eckerö kommun efter årsskiftet inte längre är behörig myndighet att handha dessa tjänsten och
således måste avtalet sägas upp.
Avtalet har en uppsägningstid om sex (6) månader.
Enligt 13 § i lojalitetsavtalet mellan Eckerö kommun och KST har KST
erhållit en kopia av avtalet och anser att avtalet kan sägas upp.
Kommundirektörens förslag:
Avtalet om köp av tjänster från Ålands Fountainhouseförening r.f.
klubbhus Pelaren sägs upp så att avtalet upphör att gälla 31.12.2020.
BESLUT:
Enligt förslag.
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AVTAL OM KÖP AV FAMILJERÅDGIVNINGSTJÄNSTER

Kommunstyrelse 23.06.2020 § 199
Eckerö kommun och Folkhälsan på Åland har ingått ett avtal om köp
av familjerådgivningstjänster (bilaga).
Från och med den 1 januari 2021 övergår ansvaret för all socialvård
förutom barnomsorg och äldreomsorg till Kommunernas socialtjänst
k.f. i enlighet med landskapslagen om en kommunalt samordnad socialtjänst (ÅFS 2016:2). Detta betyder att Eckerö kommun efter årsskiftet inte längre är behörig myndighet att handha dessa tjänsten och
således måste avtalet sägas upp.
Avtalet har en uppsägningstid om sex (6) månader.
Enligt 13 § i lojalitetsavtalet mellan Eckerö kommun och KST har KST
erhållit en kopia av avtalet och anser att avtalet kan sägas upp.
Kommundirektörens förslag:
Avtalet om köp av familjerådgivningstjänster sägs upp så att avtalet
upphör att gälla den 31.12.2020.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes
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KS § 200

AVTAL FÖR SAMARBETE INOM BARNSKYDDET MELLAN KOMMUNERNA FINSTRÖM,
ECKERÖ, GETA, HAMMARLAND, SALTVIK OCH SUND

Kommunstyrelse 23.06.2020 § 200
Eckerö kommun har den 15 september 2011 ingått ett avtal för samarbete inom barnskyddet med kommunerna Finström, Geta, Hammarland, Saltvik och Sund (bilaga).
Från och med den 1 januari 2021 övergår ansvaret för all socialvård
förutom barnomsorg och äldreomsorg till Kommunernas socialtjänst
k.f. i enlighet med landskapslagen om en kommunalt samordnad socialtjänst (ÅFS 2016:2). Detta betyder att Eckerö kommun efter årsskiftet inte längre är behörig myndighet att handha dessa tjänster och
således måste avtalet sägas upp.
Avtalet har en uppsägningstid om sex (6) månader.
Kommundirektörens förslag:
Avtalet för samarbete inom barnskyddet med kommunerna Finström,
Eckerö, Geta, Hammarland, Saltvik och Sund sägs upp så att avtalet
upphör att gälla 31.12.2020.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 143/2020
KS § 201

REMISS, NY FÖRORDNING OM BARNOMSORG OCH GRUNDSKOLA

Kommunstyrelse 23.06.2020 § 201

Ålands landskapsregering begär synpunkter på ett förslag till ny förordning om barnomsorg och grundskola. Remissbrevet och själva
promemorian med förslaget till den nya förordningen finns i bilagan.
Remisstiden går ut den 31 augusti. Eftersom remisstiden sammanfal-ler med den allmänna semesterperioden är det oklart huruvida skoloch fritidsnämnden hinner behandla remissvaret.
Kommundirektörens förslag:
Kommundirektören inhämtar synpunkter från skoldirektören, SÅHD:s
förbundsstyrelse, skolnämnden, skolföreståndaren, socialchefen och
daghemsföreståndaren samt Ålands kommunförbund senast den
18.8.2020. Skolföreståndaren ska inbegära synpunkter från Hem och
Skola-föreningen i Eckerö.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 274/2019
KS § 202

EKEBO B 5

Kommunstyrelse 23.06.2020 § 202

Lägenheten har varit annonserad via kommunens informationskanaler och flera bostadsansökar har inkommit (bilaga).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om att hyra ut lägenheten till en sökande
och att en månads hyresgaranti uppbärs vid inflyttningen.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt att bostaden ska hyras ut till Nikula.
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Dnr: KANSLI 92/2020
KS § 203

EKEBO B4

Kommunstyrelse 23.06.2020 § 203
Lägenheten har varit annonserad via kommunens informationskanaler och flera bostadsansökar har inkommit (bilaga).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om att hyra ut lägenheten till en sökande
och att en månads hyresgaranti uppbärs vid inflyttningen.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt att bostaden ska hyras ut till Jung.
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KOMMUNDIREKTÖRENS TJÄNSTEMANNABESLUT TILL KÄNNEDOM

Kommunstyrelse 23.06.2020 § 204
År 2020:
Semester:
Anställning: 1
Uppsägning: 7, 13
Förordnande:
Erfarenhetstillägg: 2, 4
Kompensationsledigt:
Arbetstidsarrangemang: 3, 9
Inköp:
Tjänstledighet: 6
Familjeledigheter:
Sjukledigheter:
Vård av sjukt barn:
Deltagande i utbildning: 5, 14
Föris- och eftisavgifterna: 8
Omvandling av semesterpenning: 10, 11, 12
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 205

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

Kommunstyrelse 23.06.2020 § 205
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.
Kommunstyrelse 23.06.2020 § 205
Socialhandledare Sonja Lumme har sagt upp sig från sin tjänst i Eckerö kommun. T.f. socialchefen har genom ett tjänstemannabeslut beviljat uppsägningen så att Lummes sista arbetsdag är 16.8.2020.
Uppsägningen innebär att tjänsten inte kommer att överföras till
Kommunernas socialtjänst k.f. i samband med överlåtelsen av rörelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen meddelar Kommunernas socialtjänst k.f. att följande tjänst inte överförs såsom överlåtelse av rörelse till Kommunernas socialtjänst k.f. fr.o.m. den 1.1.2021:
Tjänsteförhållande, socialhandledare 100 %.
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Enligt förslag.
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SOCIALHANDLEDARE, T.F. FÖRORDNANDE

Kommunstyrelse 23.06.2020 § 206
Socialhandledare Sonja Lumme har sagt upp sig från sin tjänst i Eckerö kommun. T.f. socialchefen har genom ett tjänstemannabeslut beviljat uppsägningen så att Lummes sista arbetsdag är 16.8.2020.
I och med att Kommunernas socialtjänst k.f. verkställs fr.o.m.
1.1.2021 har kommunen behov av ett vikariat fram till årets slut. T.f.
socialchefens förslag är att familjearbetare Ann Spångberg Åkerlöf
går från sin nuvarande 50 % tjänstgöring upp till 100 % tjänstgöring
och förordnas till t.f. socialhandledare under tiden 17.8.2020 –
31.12.2020.
Den 12 maj 2020 beslöt kommunstyrelsen att framtida rekryteringar
på längre tid än 3 månader behovsprövas av styrelsen innan verkställighet (KS § 126) och således måste förslaget behovsprövas av
kommunstyrelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner t.f. socialchefens förslag.
BESLUT:
Enligt förslag.
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T.F. SOCIALCHEF, TJÄNSTGÖRINGSGRADEN

Kommunstyrelse 23.06.2020 § 207
Socialhandledare Sonja Lumme har sagt upp sig från sin tjänst i Eckerö kommun. T.f. socialchefen har genom ett tjänstemannabeslut beviljat uppsägningen så att Lummes sista arbetsdag är 16.8.2020.
Med anledning av detta önskar t.f. socialchefen att gå från sin nuvarande tjänstgöringsgrad på 70 % upp till 100 % under tiden 17.8.2020
– 31.12.2020.
T.f. socialchefens nuvarande förordnande upphör den 31.10.2020 i
samband med att den ordinarie socialchefens tjänstledighet tar slut.
Med hänvisning till dessa omständigheter är kommunstyrelsens prövning avgränsad till tiden fram till 31.10.2020.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att t.f. socialchefens tjänstgöringsgrad
lyfts från nuvarande 70 % till 100 % under tiden 17.8.2020 –
31.10.2020.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 108/2020
KS § 208

ÅDA, BOLAGSSTÄMMA 10.6.2020

Kommunstyrelse 23.06.2020 § 208
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.
Kommunstyrelse 23.06.2020 § 208
På begäran av ägaren, Ålands landskapsregering, har Åda Ab:s bolagsstämma skjutits upp. Nytt datum för stämman är måndag 29 juni
2020 kl. 15:00 i konferensrum Klinten, iTiden.
Ny kallelse är bifogad, övriga bolagsstämmohandlingar kvarstår oförändrade.
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 125/2020
KS § 209

ÄNDRAT AKTIEÄGARAVTAL, SVINRYGGENS DEPONI AB

Kommunstyrelse 23.06.2020 § 209
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.
Kommunstyrelse 23.06.2020 § 209
Efter ärendets behandling i kommunstyrelsen den 26.5.2020 konstaterades att kommunstyrelsen har behandlat frågan redan 12.2.2019
KS § 33 (bilaga). Genom detta beslut av den 12 februari 2019 beslöt
kommunstyrelsen att omfatta förslaget till aktieägaravtal. Vidare beslöt kommunstyrelsen att kommundirektören och kommunstyrelsen
ordförande befullmäktigades att underteckna avtalet under förutsättning att inga väsentliga förändringar i avtalet sker efter att samtliga
ägare inkommit med synpunkter på det.
Konstateras att det nya avtalet har en liten omskrivning i punkt 7
stycke 2, samt ett nytt avsnitt om rätt till uppsägning i punkt 13.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att det nya avtalet inte innehåller några
väsentliga förändringar, att kommunstyrelsen således omfatta det nya
förslaget till aktieägaravtal samt att kommundirektören och kommunstyrelsen ordförande befullmäktigades att underteckna avtalet.
BESLUT:
Enligt förslag.
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BUDGETDIREKTIV 2021

Kommunstyrelse 23.06.2020 § 210
Allmänt
Kommunstyrelsen i Eckerö översänder härmed direktiv för beredning
av 2021 års budget.
Tidsplan
Budgeteringslistor med jämförelsesiffror från bokslut 2019 och det reviderad budget 2020 skickas ut till tjänstemännen i juni tillsammans
med budgetramarna.
Nämnderna skall påbörja budgetarbetet i augusti och då diskutera
önskemål och eventuella förändringar.
Tjänstemännen ska presentera sin preliminära förslag inför kommunstyrelsen den 22 september 2020.
Under september bearbetas budgetförslaget och kommunens taxor
fastställs. Kommunstyrelsen emotser nämndernas förslag gällande
avgifter och taxor senast i september.
Andra veckan i november skall styrelsen föreslå 2021 års skatteprocenter och då skall ett balanserat budgetförslag vara klart som underlag för förslaget. Detta är en stram tidsplan och alla tjänstemän
och nämnder måste hålla sin deadline för att vi skall klara det.
Nämndernas förslag presenteras inför kommunstyrelsen
16.10.2020.
Anslagsområden
Anslagsområdena är desamma som i 2020 års budget.
Rambudget
Målsättning för budgetdirektiven
Utgångspunkten för nämndernas anslagsäskanden är oförändrad
jämfört med budgetförslaget från kommunstyrelsen av den 8 juni
2020. Avtalsenliga löneökningar ingår inte oförändrad kostnadsnivå.
Samordningsvinster eftersträvas motsvarande kostnadsökningen för
avtalsenliga löner.
Principer
Budgeten för år 2021 uppgörs som en rambudget. Det innebär att respektive nämnd får en penningram som är bindande för dem på nettonivå under året. Nämnderna kan under året disponera sina medel
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mellan sina ansvarsområden och konton, med undantag för anslag
där fullmäktige bestämmer annat.
Lönerna budgeteras centralt på kommunkansliet och sänds ut i augusti. Lönebudgeteringen bör dock kontrolleras av nämndens tjänsteman så att alla tjänster och tjänsteprocenter stämmer. Kommunkansliet anger också den allmänna kostnadsutvecklingen (inflationsberäkning).
Interna kostnader/intäkter och kostnadsberäknade poster ingår inte i
rambudgeten, som innehåller endast externa kostnader/intäkter. (Den
interna budgeteringen skall dock fortsättningsvis göras upp.)
Budgeten inlämnas komplett kontovis per kostnadsställe samt som en
summering av alla konton till summa intäkter och kostnader. Dispositionsplan och budget inlämnas således vid samma tillfälle.
Alla enskilda anslag skall motiveras så att målet med anslaget framgår. Målet kan anges både verbalt och i siffror. Vi bör eftersträva en
analys av våra mål och måluppföljning så tänk på att formulera målen
så att de kan utvärderas i verksamhetsberättelsen.
Investeringar
Diskuteras på politisk nivå innan behandling av tjänstemännen.
Där investeringsprojekt upptas i budgeten skall åtminstone följande
uppgifter anges:
1) Projektets totalkostnad och tidtabell för genomförande under
budgetåret och om projektet kommer att fortgå efter budgetåret. Det är viktigt att nämnden redogör för när projektet beräknas
påbörjas (helst kalendermånad) och slutföras, och om projektet
fördelar sig på flera budgetår, också anslagsmässigt uppskattar
hur stora anslag som behövs för respektive budgetår.
2) Projektets inverkan på driftshushållningen.
3) Projektets personalbehov.
4) Specialfinansiering (landskapsandelar, räntestödslån, etc.).
Verksamhetsplan 2022-2023
Nämnderna skall samtidigt med budgeten 2021 lämna in en verksamhetsplan för åren 2022-2023. Där skall framgå vilka förändringar i
verksamheten som nämnden planerar samt vilka anskaffnings- och
renoverings- och investeringsplaner som nämnden har.
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DIREKTIV
FÖR
BUDGETERIG
LÖNEBIKOSTNADER 2021

AV

LÖNER

OCH

Lönerna för år 2021 beräknas utgående från de löner som har tillämpats från och med 01.08.2020 förhöjning med 1,0 %.
Löneräknaren Sophie Johansson och ekonomen Maarit Grönlund bistår vid behov med information för uträkning av löneanslagen. För att
uppskatta möteskostnaderna kan de av kommunfullmäktige fastställda mötesarvodena för 2020 användas som underlag.
Socialförsäkringsavgifter:
4180 = Socialskyddsavgift = 1,53 %
4160 = Arbetslöshetspremie = 0,6 %
4100 = KTAPL-premie = 18,25 %
4102 = Lärarpensionspremie STPL = 18,2%
4170 = Övriga soc. försäkringar = 0,87 %
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner förslag till budgetdirektiv och rambudgetering för budgetåret 2021 som tillställs kommunens nämnder, förvaltningar och verksamheter. Nämndernas budgetförslag presenteras
till kommunstyrelsen 16.10.2020.
Alla enskilda anslag skall motiveras så att målet med anslaget framgår. Målet kan anges både i text och siffror.
Alla förvaltningar bör eftersträva en analys av mål och måluppföljning
och bör därför tänka på att formulera målen så att de kan utvärderas.
Samordningsvinster eftersträvas.
BESLUT:
Enligt förslag.
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PER CAPSULAM BESLUT GÄLLANDE ANSTÄLLNINGEN AV TVÅ ASSISTENTER TILL
ECKERÖ SKOLA

Kommunstyrelse 23.06.2020 § 211
Kommunstyrelsen har genom per capsulam beslut (bilaga) behovsprövat rekryteringen av två assistenter till Eckerö skola och konstaterat att anställningarna ska göras.
Kommundirektörens förslag:
Ärendet antecknas till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
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MÖTE ANGÅENDE ÄGARSTYRNING

Kommunstyrelse 23.06.2020 § 212
Jomala kommun har skickat en inbjudan till ett möte om ägarstyrning.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om deltagandet och om eventuella direktiv.
BESLUT:
Kommunstyrelsen konstaterar att initiativet är bra och att Eckerö
kommun emotser att diskutera ärendet vidare. Kommunstyrelseordförande och kommundirektören deltar på mötet å tjänsten vägnar.
Paragrafen justerades omedelbart.
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VÄGSTÄMMA FÖR DEGERSANDSVÄGEN 2020

Kommunstyrelse 23.06.2020 § 213
Enligt bifogat meddelande har Stefan Rumander i egenskap av vd på
Landskapets Fastighetsverk befullmäktigat Eckerö kommun att företräda landskapets andelar i vägstämman år 2020 för Degersandsvägen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser en representant och beslutar om eventuella
direktiv.
BESLUT:
Kommunstyrelsen utser Sven-Erik Carlsson att företräda landskapets
andelar vägstämman år 2020 för Degersandsvägen.
Paragrafen justerades omedelbart.
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KST SAMARBETSFÖRHANDLING

Kommunstyrelse 23.06.2020 § 214
KST har sammankallat till en samarbetsförhandling enligt bilaga.
FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen beslutar att skicka kommunstyrelsens ordförande
och kommundirektören till det inleda mötet den 25.6.2020.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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PERSONALREPRESENTANT I BYGGNADSKOMMITTÉN FÖR SOLGÅRDENS
TILLBYGGNAD

Kommunstyrelse 23.06.2020 § 215
Projektet har kommit till det skede att inredningen ska bestämmas
slutgiltigt. Enligt tidigare praxis ska personalen höras i detta skede av
projektet.
FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen utökar byggnadskommittén med hemserviceledaren Sandra Karlsson.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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BESLUTANDERÄTT: ENSAMFÖRETAGARSTÖDET

Kommunstyrelse 23.06.2020 § 216
FÖRSLAG:
Kommundirektören befullmäktigas att fatta beslut om det tillfälliga ensamföretagarstödet som ministeriet beslutat om med anledning av coronapandemin.
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: 190-195, 201, 204, 208, 210-214
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 196-200, 202-203, 205-207, 209, 216
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: 196-200, 202-203, 205-207, 209, 216
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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