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Sammanträdesdatum
01.12.2020
KS § 370

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelse 01.12.2020 § 370

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
01.12.2020
KS § 371

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID

Kommunstyrelse 01.12.2020 § 371
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 Ann-Sofi Stjärnfelt och Susann Fagerström
till protokolljusterare.
Protokollet ska vara justerat senast den 3.12.2020 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
01.12.2020
KS § 372

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunstyrelse 01.12.2020 § 372
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
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
01.12.2020
KS § 373

BUDGET 2021 OCH EKONOMIPLAN 2022-2023

Kommunstyrelse 01.12.2020 § 373
Kommunstyrelse 24.11.2020 § 355
Kommunstyrelse 17.11.2020 § 347
Byggnadstekniska nämnden 12.10.2020 § 96
Kommunstyrelse 03.11.2020 § 339
Ekonomichef Maarit Grönlund är närvarande under ärendets behandling.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsens diskuterar allmänna förvaltningens förslag med
tillkommande tillägg/förändringar.
BESLUT:
Kommunstyrelsen har gått igenom allmänna förvaltningens och övriga förvaltningen verksamhetsområde samt framfört synpunkter till
beredningen.
Kommunstyrelse 17.11.2020 § 347
Byggnadstekniska nämndens budgetförslag bifogas till beredningen.
Ekonomichef Maarit Grönlund och kommuntekniker Emma Saarela är
närvarande under ärendets behandling.

Byggnadstekniska nämnden 12.10.2020 § 96
Upptogs till behandling förslag till budget och verksamhetsplan för
åren 2021 – 2023. Enligt direktiven och de ekonomiska ramarna för
byggnadstekniska nämnden skall en oförändrad kostnadsnivå eftersträvas gentemot budgetförslaget från kommunstyrelsen den 8 juni
2020 (sänkning av kostnaderna med 5% gentemot antagen budget
för år 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
01.12.2020

Ramen för byggnadstekniska nämndens verksamhetsområde är:
 Utgifterna 951 765 €.
 Intäkterna 569 150 €
Enligt framtaget budgetförslag är:
 Utgifterna: 950 375 €, 1390 € mindre än ramen
 Intäkterna: 603 975 €, 34 825 € mer än ramen
Bland annat har budgeten byggts upp enligt nedan:
Kommunfullmäktige inrättade 16.6.2016 i § 102 en 100% ordinarie
tjänst inom byggnadstekniska förvaltningen. Tjänsten tillsattes med
en tekniker/byggnadsinspektör i oktober 2016, fr.o.m. juli 2017 var
tjänsten vakant. Fr.o.m. den 7 augusti 2017 har tjänsten varit besatt
till 20% av heltid, vilket avslutades den 30 september 2018, samt har
man köpt experttjänster för genomförande av investeringsprojekten.
Den 19 augusti 2019 tillsattes tjänsten på 100 %. Fr.o.m. den 1 april
2020 till den 30 september har tjänsten varit tillsatt med 50 %. Fr.o.m.
den 5 oktober är tjänsten tillsatt med 80 %.
Sedan nya avfallslagen infördes 1.1.2019 har kommunen haft en
skyldighet att uppbära en kommunal avfallsavgift enligt 78 § avfallslagen (FFS 646/2011). För avfallshantering som kommunen ordnar i
enlighet med denna lag ska kommunen ta ut en avfallsavgift som
täcker dess kostnader för uppgiften. I tidigare gällande lag angavs att
kommunen kan ta ut en avfallsavgift. Eckerö kommun har tidigare inte
uppburit en särskild avfallsavgift. Eckerö kommun uppbar ingen avgift
för år 2020. I framtaget budgetförslag ingår ingen avgift då ärendet
inte hanterats av kommunfullmäktige än.
Under vatten- och avloppsverket har det budgeterats för fortsatt inmätning och digitalisering av ledningsnätet. På vattenledningsnätet
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
01.12.2020

bör spolpunkter anordnas. Medel tagits upp för inköp av inventarier till
reningsverket och driften.
Bilaga, BTN 12.10.2020, § 96
Kommunteknikerns förslag:
Förslaget till budget presenteras av kommunteknikern och budgetförslaget skickas till kommunstyrelsen för vidare beredning.
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag
godkänns.
__________

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar byggnadstekniska nämndens förslag
med tillkommande tillägg/förändringar.
BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter ge förvaltningen följande uppdrag gällande budgetsammanställningen:
-

Summan avseende ersättningen för insamlat förpackningsavfall
med producentansvar ska framgå av budget (C450)

-

En arbetsgrupp tillsätts för att utveckla en ekonomiskt hållbart avfallshantering i kommunen; verksamhetsmål 2021 (C450)

-

Parker och allmänna områden (C530) – verksamhetsidé 1: ”Upprätthålla en ren och snygg miljö på kommunens allmänna platser
och på marknadsplatsen.”

-

Vatten- och avloppsverk (C 540) – verksamhetsmål år 2021: Installation av vattenmätare på ledningar som går ut till sjön.”

Kommunstyrelse 24.11.2020 § 355
Socialnämndens budgetförslag bifogas till beredningen.
Ekonomichef Maarit Grönlund, daghemsföreståndaren Gun Sivén och
hemserviceledaren Sandra Karlsson är närvarande under ärendets
behandling.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Socialnämnden 05.10.2020 § 102
Bilagor:
- Textdel (barnomsorg och äldreomsorg)
- Sifferdel (barnomsorg och äldreomsorg)
- Solgårdens lönebudget 2021 jämförelse med 2020
Budget för år 2021 och ekonomiplan för 2022 och 2023 bör behandlas av socialnämnden.
Äldreomsorgen totalt:
Radetiketter
C1 ECKERÖ KOMMUN
C200 SOCIALVÄSENDET
C220 ÄLDREOMSORG
Extern
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN
VERKSAMHETENS INTÄKTER
VERKSAMHETENS KOSTNADER
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR
Intern
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN
VERKSAMHETENS INTÄKTER
VERKSAMHETENS KOSTNADER
Totalsumma

Bokslut 2019

Budget 2020 Nämnd 2021 Förslag 2021 Förslag KS 2021 Budget KF 2021 Ökn 20-21

-941 725,29
-941 725,29
225 978,04
-1 153 869,10
-13 834,23
-113 527,12
-113 527,12
56 701,30
-170 228,42
-1 055 252,41

-1 026 981,00
-1 026 981,00
223 170,00
-1 236 316,00
-13 835,00
-144 674,30
-144 674,30
44 000,00
-188 674,30
-1 171 655,30

-1 342 743,00
-1 342 743,00
265 800,00
-1 594 707,00
-13 836,00
-91 859,00
-91 859,00
57 000,00
-148 859,00
-1 434 602,00

-315 762,00
-315 762,00
42 630,00
-358 391,00
-1,00
52 815,30
52 815,30
13 000,00
39 815,30
-262946,70

%

30,7 %
30,7 %
19,1 %
29,0 %
0,0 %
-36,5 %
-36,5 %
29,5 %
-21,1 %
22,44 %

Barnomsorgen totalt:
Radetiketter
C1 ECKERÖ KOMMUN
C200 SOCIALVÄSENDET
C204 BARNOMSORG
Extern
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN
VERKSAMHETENS INTÄKTER
VERKSAMHETENS KOSTNADER
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR
Intern
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN
VERKSAMHETENS KOSTNADER
Totalsumma

Bokslut 2019

-638 840,37
-516 741,91
-516 741,91
76 097,83
-577 770,79
-15 068,95
-122 098,46
-122 098,46
-122 098,46

Budget 2020 Nämnd 2021 Förslag 2021 Förslag KS 2021 Budget KF 2021 Ökn 20-21

%

-632 458,70
-509 805,00
-509 805,00
72 000,00
-571 745,00
-10 060,00
-122 653,70
-122 653,70
-122 653,70

-641 755,20
-544 401,50
-544 401,50
74 178,50
-608 520,00
-10 060,00
-97 353,70
-97 353,70
-97 353,70

-9 296
-34 596
-34 596
2 179
-36 775
25 300
25 300
25 300

1,5 %
6,8 %
6,8 %
3,0 %
6,4 %
0,0 %
-20,6 %
-20,6 %
-20,6 %

-638 840,37 -632 458,70

-641 755,20

-9296,5

1,47 %

Barnomsorgens budget, både text och sifferdel, bör överföras till
SÅHD och skolnämnden. Till barnomsorgens kostnader hör medel för
barnomsorgschef med administrativa kostnader (tidigare socialkansliet) och medel för Nyckelpigan samt hemvårdsstöd.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden föreslår inför kommunstyrelse och fullmäktige att
budgeten för år 2021 godkännes. Barnomsorgens del av budgeten
överförs till SÅHD och skolnämnden.
SOCIALNÄMNDENS 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
01.12.2020

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar socialnämndens förslag med tillkommande tillägg/förändringar.
BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter ge förvaltningen följande uppdrag gällande budgetsammanställningen:
Hemservice
- Förtydligande avseende avgiftspaket i enlighet med KF § 101
5.10.2020 (C221)
- Personalstruktur kompletteras med närvårdare/adm. och 25 % lokalvårdare/tvätt-tjänst
- Hemtjänst ute (C211): stryk: ”Huruvida den administrativa närvårdarbefattningen kommer att finnas kvar från årsskiftet 20202021 är oklart.”
- Kostnadsförändringar (C221): avskrivningarna uppdateras
- Personalkostnaderna avseende de nya tjänsterna inom hemtjänst
budgeteras utgående från 10 månader (C221).
- Verksamhetsmål 2021 (C221): aktivt arbeta för att förebygga
sjukskrivningarna
- Kontrollera närståendevårdsstödets belopp
- Antalet måltider sänks med fyra månader (C222)
- Oasens prestationstal uppdateras i enlighet med Oasens budgetbeslut 20.11.2020
Barnomsorg
- Rubrik: Daghemmet Småpigorna kan strykas
- ”I budgeten ryms eventuella inköp av kontorsmöbler och IT för
den nya barnomsorgschefen.” stryks. Samma gäller för äldreomsorgsledare under socialkansliet.
- Barnomsorgschef ändras till barnomsorgsledare
- Kommunstyrelsen återkommer till tjänstgöringsgraden avseende
barnomsorgs- och äldreomsorgsledare.
Kommunstyrelse 01.12.2020 § 373
Ekonomichef Maarit Grönlund, skolföreståndaren Maria Bonds samt
fritidsledaren Emma Falander är närvarande under ärendets behandling.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar skolnämndens och allmänna förvaltningens förslag med tillkommande tillägg/förändringar.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
01.12.2020

BESLUT:
- 2090 – Plan 2022-2023: tillägg en rad för antalet assistenter i
hemmet.
- Uppställningen av fritidspersonalstruktur ändras.
- C355 – 3700, Omformulering: verksamhetsmål 2021: ”resurs omfattande 40,81 % för anställning inom fritidsverksamheten” istället
för ”anställa en fritidsledare på 40,81 % för att fortsätta ha ett brett
aktivitetsutbud för kommunens barn och ungdomar”.
- C355 – 3700, Omformulering: Idrottsverksamhet genomunderstöd, Verksamhetsidé: ”Verksamheten stöds genom ett verksamhetsbidrag till Eckerö Idrottsklubb om 6 400 euro varav 2 000 euro
skall reserveras till barn och ungdomsverksamheten och betalas
mot redovisning.”
- Antecknades till kännedom Eckerö Idrottsklubbs och Eckerö ungdomsförenings bidragsansökningar med bilagorna.
- C300 - 3800: Den totala bidragssumman till Eckerö Ungdomsförening korrigerades till 21 500 euro.
- Kommunstyrelsen föreslår att tiden som personalen arbetar in för
skolloven skulle kunna används för ex. storstädning och således
minskas anslaget 4380 Renhållning med 1 000 euro.
Dessutom beslöt kommunstyrelsen att
- C200 Socialväsendets resultatområde – verksamhetsmål 2021,
tillägg: ”Till detta ingår framtagandet av informationspaket över
kommunens tjänster inom äldreomsorg.”

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
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KS § 374

DELGIVNINGAR

Kommunstyrelse 01.12.2020 § 374
-

SÅHD:s förbundsfullmäktige 26.11.2020
Ålands kommunförbunds förbundsstämma 27.11.2020
Arbetsgrupp för lagstiftningsreformerna inom barnomsorgs och
äldreomsorg
Skatteraterna
Månadsrapport
Investeringsbudget 2021
Klientavgifterna
Gymnastics Ålands arena
2020-11-25 Skrivelse gällande kommunalt mellanboende för
pensionärer
2020-11-25 skrivelse gällande ÄlDis
2020-11-25 Skrivelse gällande färdtjänst
2020-11-25 skrivelse gällande närståendevård
2020-11-25 skrivelse gällande information om och hjälp med bidragsansökningar
2020-11-25 skrivelse gällande trygghetslarm

Ålands landskapsregering:
26.11.2020: Ålands landskapsregerings reviderade handlingsplan för
hantering av covid-19 epidemin på Åland
26.11.2020: Ålands landskapsregerings beslut om oförändrade begränsningar av offentliga tillställningar på Åland i december
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tackar för synpunkter som per brev kommit från
Eckerö pensionärsföreningen och tar dessa i beaktande i kommunens verksamhet.
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom.
BESLUT:
Kommunstyrelsen remitterar skrivelserna från Eckerö pensionärsföreningen till socialnämnden för åtgärder.
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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Dnr: BTN 209/2020
KS § 375

ANHÅLLAN OM DETALJPLANERING, DEL AV FASANRIKE 8:15 I KYRKOBY BY

Kommunstyrelse 01.12.2020 § 375
Byggnadstekniska nämnden 12.10.2020 § 98
Kommunstyrelse 22.09.2020 § 250
Byggnadstekniska nämnden 07.09.2020 § 67
En anhållan om detaljplanering inom del av fastigheten Fasanrike
8:15 i Kyrkoby by har lämnats in.
Bilaga BTN 07.09.2020 § 67
Anhållan avser detaljplanering av ett ca 3 ha stort område inom fastigheten Fasanrike 8:15 i Kyrkoby by. Området är sedan tidigare
oplanerat. Syftet med detaljplaneringen är att möjliggöra byggnation
för boende främst för Eckerö golfs verksamhet.
Sökanden anhåller om att Tiina Holmberg godkänns som planläggare.
Målsättningarna för detaljplanen är:
- att fastställa tomtområden, byggrätt och vägområden,
- att framtida utvecklingsmöjligheter för verksamheten fastslås,
- att grönområden reserveras för de boendes eget bruk,
- att våtmark behålls som grönområde, samt
- att vattenskyddslagen och gällande miljöparagrafer respekteras.
Detaljplanen görs i samråd med kommunen och kontakt med kommuntekniker och byggnadsinspektör hålls under planeringen så att
kommunens önskemål kan integreras i detaljplanen i ett tidigt skede.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden förordar inför kommunstyrelsen att
kommunstyrelsen fastställer målsättningarna för planen enligt anhållan, godkänner Tiina Holmberg som planerare samt godkänner att
planeområdet utgör en tillräckligt stor och ändamålsenlig helhet, enligt 33 § plan- och bygglagen.
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag
godkänns.
__________
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Kommunstyrelse 22.09.2020 § 250
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner byggnadstekniska nämndens förslag.
BESLUT:
Enligt förslag.
__________

Byggnadstekniska nämnden 12.10.2020 § 98

Sökanden har inlämnat ett förslag till detaljplan för en del av fastigheten Fasanrike 8:15, daterad 9 oktober 2020. Förslaget är framtaget
av Arkitekt Tiina Holmberg.
Detaljplaneförslaget består av ett kvartersområde för bostadsvåningshus om 0,9 ha, ett parkområde om 1,7 ha samt ett strövområde
om 1,1 ha.
De närmsta grannarna samt Ålands landskapsregering har genom informationsutskick beretts möjlighet att inlämna synpunkter på framtaget planeförslag. ÅLR har muntligen meddelat att de inte ser några
hinder med att planen ställs ut. ÅLR:s utlåtande inkommer under senare hälft av oktober.
Bilaga, BTN 12.10.2020 § 98
Ett markanvändningsavtal behöver tas fram.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden besluter att ställa ut framtagen detaljplan
i 30 dagar enligt 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 byggnadsinspektörens förslag
godkänns.
__________
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Kommunstyrelse 01.12.2020 § 375
Konstateras att inga synpunkter inkommit under utställelsetiden.
Bilagor:
- Förslag Markanvändningsavtal Eckerö Golf Ab
- DetPl_EckeröGolf_201009_2000
- DetPl_EckeröGolf_ILLUSTRATION_201009_2000
- Planbeskrivning201009

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner markanvändningsavtalet och befullmäktigar att kommunstyrelseordförande tillsammans med kommundirektören undertecknar avtalet innan ärendet sänds till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att detaljplaneförslaget fastställs i enlighet med PBL § 25.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 376

BEHOVSPRÖVNING: PROJEKTOR OCH IPADS

Kommunstyrelse 01.12.2020 § 376
Skolföreståndaren anhåller om att införskaffa en projektor till lärarrummet och två iPads i enlighet med budgeterade medel.
Enligt KS § 126 (12.5.2020) ska nödvändigheten av framtida rekryteringar på längre tid än 3 månader och inventarier till ett belopp om
minst 700 euro behovsprövas av styrelsen innan verkställighet även
om kostnaderna faller inom ramen för fastställd budget.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar införskaffningen.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna en införskaffning under förutsättning att införskaffningen ryms inom budgeterade medel. Beslutet innebär att införskaffningen av projektor tas bort från investeringsbudget för år 2021 medan iPads utgör tillskott till kommunens nuvarande innehav med motiveringen av den osäkra tiden som corona utgör.
Utrangerad utrustning överlämnas till kommunkansliet att tas hand
om.
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KS § 377

PRODUCENTANSVAR FÖR FÖRPACKNINGSAVFALL

Kommunstyrelse 01.12.2020 § 377
Kommunstyrelse 24.11.2020 § 366
Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 112
Eckerö kommun har ett flertal gånger uppmärksammat Ålands Landskapsregering i ärendet men ej fått något gehör.
Byggnadsinspektörens förslag:
Ärendet diskuteras och en skrivelse sänds till Ålands Landskapsregering (ÅLR), enligt bilaga BTN 16.11.2020, § 112.

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att skicka skrivelsen enligt bilaga
BTN 16.11.2020, § 112 till kännedom till kommunstyrelsen. Flertalet
andra icke Mise kommuner har anmält intresse att underteckna skrivelsen. Beroende på kommunstyrelsen beslut så skickar nämnden eller kommunstyrelsen in skrivelsen till ÅLR, inväntar samordning med
övriga kommuner.
Kommunstyrelse 24.11.2020 § 366
Byggnadstekniska nämnden har skickat bifogat skrivelse till kommunstyrelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om att efterhöra övriga kommuners intresse av att gemensamt lämna en skrivelse till landskapsregeringen
angående producentansvar, senast 18.12.2020.
Paragrafen justeras omedelbart.
BESLUT:

Kommunstyrelse 01.12.2020 § 377
I och med att vissa kommuner redan har lämnat in skrivelsen bör
kommunstyrelsen besluta om att skicka handlingen till Ålands landskapsregering.
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om att skicka frågeställningarna till Ålands
landskapsregering.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 378

TILLÄGGSBUDGET SOLGÅRDEN

Kommunstyrelse 01.12.2020 § 378
Kommunstyrelse 13.10.2020 § 292
Socialnämnden 05.10.2020 § 103
Kommunstyrelse 22.09.2020 § 275
Enligt budget 2020 för Eckerö kommun s. 48 har medel reserverats
för en utökning av en heltids närvårdarresurs omfattande 3 månader
med anledning av utbyggnaden av Solgården. Dessa medel finns
med i sifferdelen.
Därtill står det följande i budgetboken:
”Politiskt har det diskuterats att det borde reserveras mera medel för
personalresurser i samband utbyggand av ESB. Budgetmedel för
närvårdarresurser för den planerade utbyggnaden, omfattande dag-,
kvälls- och nattpersonal presenteras för kommunstyrelsen genom att
en separat kalkyl görs upp och bifogas till budgetförslaget.
Även en städdimensionering bör göras innan utbyggnaden tas i bruk.”
Dessa medel är dock inte upptagna i sifferdelen och således krävs att
kommunfullmäktige beslutar om en tilläggsbudget så att behövlig personal kan anställas redan under detta år.
I bilagan finns kostnadsuträkning på utökade personalresurser (inklusive städdimensionering).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige en tilläggsbudget
i enlighet med bilagan.
Beslutet delges socialnämnden till kännedom.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutade att remittera ärendet till socialnämnden
gällande utredning över dimensioneringen av hela organisationen,
vilka planer finns för hemservice ute i samband med inrättande av ytterligare nattjänst, när ska klienternas omflyttning ske på Solgården
samt vilka dimensioneringskrav finns för personal fr.o.m. 1.1.2021
med anledning av ny lagstiftning. Kommunstyrelsen begär att en ny
kostnadsberäkning delges kommunstyrelsen senast 9.10.2020.
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Socialnämnden 05.10.2020 § 103

Bilaga:
- Personaldimensionering Solgården
- Solgårdens lönebudget 2021 jämförelse med 2020
- Beräkning över behov av tilläggsbudget personalkostnader 2020
Personalresurserna på Solgården bör ökas år 2021 i och med utbyggnaden av Solgården, ökad vårdtyngd samt ökat behov av hemtjänst. Såväl närvårdare som städ- och tvätt-tjänst behöver ökas. Ytterligare behöver hemtjänst ute ökas på grund av ökat behov av hemtjänst. Redan inrättade kökstjänster (225 %) bedöms vara tillräckliga.
Utbyggnaden av Solgården planeras, enligt byggnadsgruppen, färdigställas i november 2020. Tjänster behöver inrättas så snart som
möjligt och när detta är gjort kan de annonseras och tillsättas. Omflyttningen av klienterna kan ske först då personal finns på plats.
Sannolikt kommer de nya platserna att fyllas omgående och det finns
därför behov av att tillsätta alla planerade tjänster från start. Sannolikt
krävs tilläggsbudget för lönekostnader för max december 2020. Under denna månad, då verksamheten i utbyggnaden beräknas vara
igång, tillkommer kostnader för max 4,18 närvårdare på Solgården
samt 0,25 tvätt- och städtjänst. Kostnader för hemtjänst ute tillkommer inte förrän januari 2021 då kommunen köper tjänsten av Folkhälsan till årsskiftet.
Enligt den nya Äldrelagen som träder i kraft från och med 01.01.2021
§ 21 personal och dess tillämpningsguide rekommenderas en personaldimensionering på 0,7-0,8 i heldygnsvård.
Bifogad utredning över personaldimensionering innebär en dimensionering på 0,74 om alla föreslagna befattningar inrättas, redan inrättade befattningar utnyttjas fullt och klienterna uppgår till maxantal 21
stycken.
Planen för hemtjänst ute nattetid är att kunna erbjuda besök i klientens eget hem även nattetid. Detta möjliggörs då det nattetid kommer
finnas två närvårdare i arbete.
Total personal från och med januari 2021:
100% Hemserviceledare
inrättad
100 % Närvårdare ute
inrättad
55 % Närvårdare ute
Ny, tf
45 % Närvårdare ute
Ny, tf.
100 % Närvårdare med adm. uppgifter/tvåskift
inrättad
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100 % Närvårdare tvåskift
100 % Närvårdare tvåskift
100 % Närvårdare tvåskift
100 % Närvårdare tvåskift
100 % Närvårdare tvåskift
100 % Närvårdare tvåskift
100 % Närvårdare tvåskift
75 % Närvårdare tvåskift
50 % Närvårdare tvåskift
50 % Sysselsättningskoordinator
100 % Närvårdare tvåskift
75 % Närvårdare tvåskift
75 % Närvårdare tvåskift

inrättad
inrättad
inrättad
inrättad
inrättad
inrättad
inrättad
inrättad
inrättad
inrättad
Ny
Ny
Ny

75 % Närvårdare natt
75 % Närvårdare natt
75 % Närvårdare natt
84 % Närvårdare natt
84 % Närvårdare natt

inrättad
inrättad
inrättad
Ny
Ny

75 % Lokalvårdare
55 % Lokalvårdare
20 % Tvättjänst
25 % Lokalvårdare/tvätt-tjänst

inrättad
inrättad
inrättad
Ny

Enligt budgetförslaget tillkommer 40 % äldreomsorgschef och 10 %
byråsekreterare.
Ökning i procent från januari 2021:
- 418 % närvårdare Solgården
- 25 % städ-och tvätt-tjänst
- 100 % närvårdare ute
Ökning i procent under november och december 2020:
- 418 % närvårdare Solgården
- 25 % städ-och tvätt-tjänst
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Socialnämnden besluter att diskutera ärendet och delge kommunstyrelsen utredningen.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:
Enligt förslag.
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Kommunstyrelse 13.10.2020 § 292

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar utredningen till sin kännedom och diskuterar ärendet.
BESLUT:
Ärendet återremitteras till kommundirektören angående följande frågor:
- Hur stor del av verksamheten består av administrativa uppgifter?
- Vilka möjligheter finns det att de som frivilligt har gått ner i arbetstiden skulle gå upp i arbetstiden igen?
- Måste alla dessa tjänster inrättas på en gång eller kan tillsättningen ske stegvis?
- Vad betyder följande skrivningar?
o 55 % Närvårdare ute Ny, tf
o 45 % Närvårdare ute Ny, tf.
- Sammanställningen i personaldimensioneringen måste stämma
överens med socialnämndens protokoll
- Ska ordinarie 100 % närvårdare ute återgå till sin ordinarietjänst?
- Kortfattad tidsplan för ibruktagandet
Kommunstyrelse 01.12.2020 § 378

Bilagor:
- Nulägesanalys 24.11.2020
- Åsub: Kommunernas befolkning efter ålder och kön
31.12.2019 (6.4.2020)
- LF 27/2018-2019 Äldrelag för Åland
- Tillämpningsguide Äldrelag (2020:9) för Åland
Konstateras att med tanke på tidsaspekten är tilläggsbudget för

år 2020 inte längre aktuell i ärendet. Istället ska utredningen
fungera som ett led i kommunstyrelsens budgetförslag för år
2021.
Servicestrukturen för verksamheten är i dagsläget enligt följande:
Solgården hemtjänst:
16 klienter
Hemtjänst ute:
9 klienter
Stödtjänster (mat):
17 klienter
Enligt kommunens äldreomsorgsplan (antagen av SN
24.10.2018 § 124) är servicemål för personer 75 år och äldre
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att minst 90 % ska ha möjlighet att bo hemma medan 5-6 % ska
ha möjlighet att bo på effektiverat serviceboende och 3 % på
institution (s. 5).
Solgården
Nuläge
År 2019 hade Eckerö kommun 109 personer över 75 år (Åsub
Kommunernas befolkning efter ålder och kön 31.12.2019). Enligt äldreomsorgsplanens målsättningar var andelen personer i
behov av effektiverat serviceboende således högst 7 personer.
Under året har beläggningen dock varit mer eller mindre full (16
klienter). Således kan konstateras att beläggningen på Solgården överskrider äldreomsorgsplanens målsättningar.
Prognos
Enligt äldreomsorgsplanens prognos kommer Eckerö att år
2040 ha cirka 200 personer över 75 år. Mot bakgrund av äldreomsorgsplanen ska vårdbehovet på Solgården således vara
högst 12 klienter. Detta ger vid hand att Solgårdens kapacitet
efter utbyggnaden är mer än tillräcklig över de närmaste 20
åren, förutsatt att beläggningen följer äldreomsorgsplanens och
den nya äldrelagens rekommendationer (se även LF 27/20182019, s. 4).
Regelbunden hemtjänst (hemtjänst ute)
Nuläge
Enligt äldreomsorgsplanens målsättningar för service borde antalet personer som regelbundet nyttjar hemtjänst varit 16 personer år 2019. Under år 2020 har antalet klienter inom hemtjänst ute varit dock endast 5-10 personer. Att vårdbehovet för
hemtjänst ute har varit lägre än servicemålsättningen är förståeligt då beläggningen inne på Solgården har varit högre.
Prognos
Enligt den bilagda nulägesanalysen kan man således inte anta
att behovet av hemtjänst ute ökar enligt prognos (d.v.s. 16 klienter år 2020/2021, 23 klienter år 2023 samt 28 klienter år
2040) om beläggningsgraden på Solgården fortsätter enligt
samma trend som hittills.
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Stödtjänsterna
I den bilagda nulägesanalysen konstateras att vid matutdelningen finns det behov för mera resurser för att köra ut mat.
Slutsatser över nuläget
I och med att beläggningsgraden på Solgården har varit över
servicemålsättningen har behovet av hemtjänst ute varit lägre
än prognostiserat. Således har det uppstått en situation där
vårdbehovet på Solgården inom de närmaste tiderna kommer
att överskrida servicemålsättningen även om mera resurser
läggs för hemtjänst ute. I äldreomsorgsplanen konstaterades
redan år 2018 att personalen inom hemtjänst ute behöver utökas, i synnerhet för kvällar och helger (s. 12). Samtidigt konstaterades också att kriterierna för att bevilja plats på ESB behöver
uppdateras och detta torde vara aktuellt speciellt nu då den nya
äldrelagen träder i kraft (se s. 9).
Personaldimensioneringen
Uträkning av faktisk personaldimensionering
Hur många anställda behövs för att ta hand om klienterna avgörs för ESB klienternas del utgående från den nya äldrelagens
21 § och för hemtjänst ute klienternas del på basis av den service som ska tillhandahållas.
Enligt 21 § i den nya äldrelagen ska Solgården ha personal
som till antal, utbildning och uppgiftsstruktur garanterar att de
äldre tillhandahålls service av god kvalitet och som motsvarar
det servicebehov som de äldres funktionsförmåga förutsätter.
Enligt Tillämpningsguide för äldrelag är rekommendationen att
personaldimensioneringen vid ESB vara 0,7 – 0,8 i heldygnsvård (s. 50 - 51). Avseende personalen som ska tas i beaktandet vid beräkningen av dimensioneringen gäller följande enligt
tillämpningsguiden:
”Vid personaldimensioneringen utgår man från anställda
som deltar i den direkta vården, såsom närvårdare, primärvårdare, hemvårdare och hemhjälpare, socialhandledare
och socialpedagoger, sjukskötare, hälsovårdare och de
närmaste cheferna, till exempel avdelningsskötare. Om det
vid enheten ändå finns annan personal som deltar i den direkta vården av klienterna, till exempel vård- och anstaltsbiProtokolljusterarnas signatur
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träden som inte har grundläggande yrkesutbildning inom socialvården och/eller hälso- och sjukvården, tas de med i personaldimensioneringen endast till den del deras arbete omfattar klienternas grundläggande behov, till exempel hjälp vid
tvättning, måltider och toalettbesök. Även terapipersonal, fysioterapeuter och ergoterapeuter eller motsvarande tas med
i personaldimensioneringen till den del som motsvarar deras
arbetsinsats på ifrågavarande enhet eller avdelning.” (s. 50).
På Åland saknas tydliga direktiv hur den faktiska personaldimensioneringen ska uträknas. På rikets social- och hälsovårdsministeriet beskrivs personaldimensioneringen på följande
sätt: ”Med faktisk personaldimensionering avses den verkliga
arbetsinsatsen av de närvarande anställda vid verksamhetsenheten som utför direkt klientarbete i förhållande till antalet klienter vid verksamhetsenheten.” och att ”Hur personaldimensioneringen uppnås utvärderas med uppföljningsperioder på tre veckor. Perioden motsvarar till längden den arbetslista som följer
arbetstidslagen.” (Social- och hälsovårdsministeriets hemsida
https://stm.fi/sv/aldre/personaldimensionering). Således är tre
veckors förverkligad arbetsinsats en bra utgångspunkt vid bedömningen av den faktiska personaldimensioneringen på Solgården. I bilagan finns exempel på uträkningar.
Framtida vårdbehov på Solgården
Med utgångspunkt i att beläggningsgraden på Solgården har
varit över servicemålsättningen, förutsatt att kriterierna för att
bevilja ESB uppdateras och förutsatt att mera resurser läggs till
hemservice ute är det osannolikt att Solgården skulle behöva
gå upp till full beläggning år 2021 och att servicenivån ska
stanna på denna nivå tillsvidare. Ett visst ökat vårdbehov behöver man dock räkna med åtminstone under en period framåt.
Ifall beläggningen skulle ökas till 18-19 klienter och hemserviceledaren skulle till 20 % delta i vården skulle det behövas en
tidsbunden tilläggsresurs på 70 %. I och med omstruktureringar
i kommunens personalstruktur föranledd av reviderad lagstiftning är det emellertid nödvändigt att utgå ifrån att hemserviledaren kommer att behöva fortsätta jobba med administrativa uppgifter största delen av tjänstgöringen. Således skulle beläggningen för 18-19 klienter föranleda att en (1) närvårdare rekryteras på 100 %.
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Resurser för hemtjänst ute
I linje med målsättningarna i äldreomsorgsplanen och den nya
äldrelagen behöver hemtjänst ute personalen i längden ökas för
att täcka behovet under kvällar och helger. Exakt när och i hur
stor omfattning detta behov ökar är dock svårt att förutspå. Enligt den bilagda nulägesanalysen är behovet dock inte på den
nivån som äldreomsorgsplanens prognos visar. Åtminstone dagens 9 hemtjänst ute klienter i kombination med utökade resurser på Solgården kan hanteras med nuvarande hemtjänst ute
resursen.
Nattpersonal
Enligt nämndens budgetförslag skulle nattpersonalen utökas
med två (2) närvårdare 84 %. Innan dessa rekryteringar verkställs är det värt att åtminstone överväga huruvida inköp av
sensorer och ibruktagande av nattkameror skulle vara gynnsamt för klienterna, anhöriga och verksamheten samt avseende
tillsynsbesök nattetid positivt även ur miljöperspektiv. Därtill bör
kommunen åtminstone överväga huruvida en nattjourfunktion,
eventuellt i samråd med en annan kommun, skulle vara en
ändamålsenlig tillvägagångssätt.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen budgeterar med en beläggning på 18 platser
på Solgården fr.o.m. 2021 och som tilläggsresurs 1 tidsbunden
närvårdare 100 % på två år med en kostnadsökning på 40.000
€ / år.
BESLUT:
Kommunstyrelsen vidhåller sitt tidigare beslut från 24.11.2020
(KS § 355) avseende socialförvaltningens budgetförslag.
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KS § 379

UNDERSTÖDSANSÖKAN ECKERÖ IDROTTSKLUBB

Kommunstyrelse 01.12.2020 § 379
Enligt budget 2020 gäller att Eckerö kommun utbetalar verksamhetsbidrag till Eckerö Idrottsklubb (EIK) 6 400 euro varav 2 000 euro skall
reserveras till barn och ungdomsverksamheten och betalas mot redovisning.
EIK har 16.11.2020 inkommit med redovisningen (bilaga).
Konstateras att kostnader som direkt gynnar barn och ungdomsverksamhet är 150,33 € för utrustning friidrott Solvallen.
Kommundirekörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att utbetala 150,33 € i bidrag för barn och
ungdomsverksamheten.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
27

Sammanträdesdatum
01.12.2020
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: 370-374, 376-378
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 375, 379
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: 375, 379
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-

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
29

Sammanträdesdatum
01.12.2020
besvärshandlingarna

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

Tilläggsuppgifter

Fogas till protokollet

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

