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Nr.
20

Plats och tid
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Beslutande

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

ordförande
viceordförande
ledamot
ledamot
ledamot

Föredragande

Raine Katajamäki

kommundirektör

Övriga närvarande

Anders Svebilius
Rune Söderlund

kommunfullmäktiges ordförande
kommunfullmäktiges viceordförande
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Paragrafer

Maarit Grönlund 380 – 387 §§
18:00 – 21:30
380 – 399 §§

Underskrifter

ordförande

sekreterare

Jan-Anders Öström

Raine Katajamäki

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö torsdagen den 10.12.2020, kl. 12.00.

Susann Fagerström

Ann-Sofi Stjärnfelt

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby den 11.12.2020 kl. 12.00.

Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid

Raine Katajamäki

Underskrift
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Sida
2

Sammanträdesdatum
08.12.2020
KS § 380

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelse 08.12.2020 § 380

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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KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
08.12.2020
KS § 381

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID

Kommunstyrelse 08.12.2020 § 381
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 Ann-Sofi Stjärnfelt
till protokolljusterare.
Protokollet ska vara justerat senast den 10.12.2020 kl. 12.00.
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
08.12.2020
KS § 382

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunstyrelse 08.12.2020 § 382
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns enligt följande ändringar:
-

Kommundirektörens tjänstemannabeslut tas tillbaka (384 §)
Extra ärende: 398 § Barnomsorgstaxa
Extra ärende: 399 § Anbudsbegäran, andelar i Oasen

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
08.12.2020
KS § 383

DELGIVNINGAR

Kommunstyrelse 08.12.2020 § 383
-

Eckerö Cruising Club samarbete

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
08.12.2020
KS § 384

BUDGET 2021 OCH EKONOMIPLAN 2022-2023

Kommunstyrelse 08.12.2020 § 384
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
08.12.2020

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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Sida
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Sammanträdesdatum
08.12.2020

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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Sammanträdesdatum
08.12.2020

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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KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
08.12.2020

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
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
11

Sammanträdesdatum
08.12.2020

fritidsledaren Emma Falander är närvarande under ärendets behandling.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar skolnämndens och allmänna förvaltningens förslag med tillkommande tillägg/förändringar.
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.”
Kommunstyrelse 08.12.2020 § 384
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att budget för
2021 och ekonomiplan 2022 - 2023 fastställs i enlighet med bilaga.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar om följande ändringar och tillägg:
- Ändring gällande barn- och äldreomsorgsledaren till köptjänst som
fördelas medel barnomsorg 15 % av heltid inkl. sociala avgifter
samt äldreomsorg 35 % av heltid inkl. sociala samt reseersättning
för vardera områden.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
08.12.2020
-

Tillförs medel 10 000 € för uppdatering av detaljplan för gamla och
nya bostadsområdet jämte 2 angränsande privata markområden.
Skrivning om att förhandlingar pågår gällande försäljning
av byggnadsinspektörstjänster.

Med dessa ändringar föreslår kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige att budget för 2021 och ekonomiplan 2022 - 2023 fastställs i
enlighet med bilaga.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
08.12.2020
KS § 385

INVESTERINGSBUDGET 2021 OCH PLAN FÖR 2022 OCH 2023

Kommunstyrelse 08.12.2020 § 385

Kommunstyrelsen har den 3.11.2020 preliminärt behandlat investeringsbudget för 2021 och plan för 2021-2023.
Byggnadstekniska nämnden har inlämnat ett förslag till kommunstyrelsen (bilaga):
BTN § 113 INVESTERINGSBUDGET OCH -PLAN FÖR ÅREN 2021
– 2023
Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 113
Upptogs till behandling förslag till investeringsbudget och – plan för
åren 2021 – 2023.
Enligt framtaget budgetförslag är byggnadstekniska nämndens investeringar för åren följande:
2021: - 580 500€
2022: - 687 900 €
2023: - 257 000 €
Bilaga, BTN 16.11.2020, § 113.
Kommunteknikerns förslag:
Förslaget till investeringsbudget presenteras av kommunteknikern.
Budgetförslaget skickas till kommunstyrelsen för vidare beredning.
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att budgetförslaget skickas till
kommunstyrelsen med de ändringar som framkom under mötet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige, att investeringsbudget- 2020 och plan för 2021 - 2022 godkänns i enlighet med bilaga.
BESLUT:
Kommunstyrelsen kommer att utvärdera det ekonomiska läget under
år 2021 och eventuellt föreslå nödvändiga prioriteringar i investeringsbudget 2021.
I övrigt enligt förslag.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
14

Sammanträdesdatum
08.12.2020
KS § 386

TJÄNSTEBESKRIVNING ÄLDREOMSORGS- OCH BARNOMSORGSLEDARE

Kommunstyrelse 08.12.2020 § 386
Den politiska arbetsgruppen som tillsattes genom KS 62 § har efter
diskussionerna med Hammarlands kommun kommit fram till ett förslag där Eckerös och Hammarlands kommun samarbetar i fråga om
en tidsbunden gemensam äldreomsorgs- och barnomsorgsledare.
Samarbetet skulle avse två år och en utvärdering av arbetets organisering ska göras innan kommunerna beslutar om fortsatt samarbete i
den nu föreslagna formen.
En tjänstebeskrivning ska godkännas av kommunfullmäktige. Förslaget är uppgjort så att Hammarlands kommun är huvudman för tjänsten och att den till 50 % av heltid säljs till Eckerö kommun.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tjänstebeskrivningen för en tjänst som äldreomsorgs- och barnomsorgsledare
godkänns enligt bilaga.
Vidare beslutar kommunstyrelsen att en utvärdering av arbetets organisering ska göras under oktober 2021 (inför budgetbehandling
2022) samt ytterligare utvärdering i maj 2022.

BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 387

AVTAL FÖR SAMARBETE FÖR EN TJÄNST SOM BARNOMSORGS- OCH
ÄLDREOMSORGSLEDARE

Kommunstyrelse 08.12.2020 § 387
Ett samarbetsavtal mellan Hammarlands och Eckerös kommuner har
tagits fram avseende tjänsten som äldreomsorgs- och barnomsorgsledare för tiden 1.1.2021–31.12.2022.
Hammarlands kommunstyrelse har vid sitt sammansträde 1.12.2020
behandlat och godkänt det bifogade avtalet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till avtalet enligt bilaga.
Avtalet kan under undertecknas av kommunstyrelsens ordförande tillsammans med kommundirektören under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner förslaget till tjänstebeskrivning enligt KS § 386
samt reserverar budgetmedel för köptjänsten.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 308/2020
KS § 388

SAMARBETE MED HAMMARLANDS KOMMUN GÄLLANDE
KOMMUNTEKNIKER/BYGGNADSINSPEKTÖR

Kommunstyrelse 08.12.2020 § 388
Hammarlands kommun har inkommit med en förfrågan avseende
samarbete där Hammarlands kommun under en tid om två år köper
tjänster motsvarande 40 % av heltid för en byggnadsinspektör så att
den arbetstid som Hammarlands kommun köper bör utföras i Hammarland. I det bifogade följebrevet meddelar Hammarlands kommun
även att kommunstyrelsen har den 24.11.2020 beslutat att i budgetoch ekonomiplanförslaget ta upp medel så att ett samarbete kan inledas fr.o.m. 1.1.2021 under förutsättning att Hammarlands kommunfullmäktige godkänner anslag för samarbete.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till byggnadstekniska nämnden
för utlåtande gällande eventuell försäljning av byggnadsinspektörstjänst omfattande 40 %. Byggnadstekniska nämndens utlåtande ska
vara kommunstyrelsen tillhanda senast 29.1.2021.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 304/2020
KS § 389

SAMVERKANSAVTAL GÄLLANDE HEMVÅRD

Kommunstyrelse 08.12.2020 § 389
Ett förslag till samverkansavtal för hemvård i enlighet med 20 § socialvårdslagen och 38a § hälso- och sjukvårdslagen samt 3 § 2.mom
landskapsförordning om samverkansavtal inom socialvård och hälsooch sjukvård har tagits fram genom samarbete mellan ÅHS, Kommunernas socialtjänst och Ålands kommunförbund (Bilaga: Avtal
8.12.2020).
I enlighet med vad som framkommer av 3 § 2 mom. i LF om samverkansavtal ska avtalet godkännas inom detta år.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner det bifogade samverkansavtal för hemvård.
Paragrafen justeras omedelbart.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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Dnr: KANSLI 289/2020
KS § 390

VÄGSTÄMMA FÖR ÖJVÄGARNA

Kommunstyrelse 08.12.2020 § 390
Öjvägens väglag har inkommit med kallelsen till vägstämman för Öjvägarna. Stämman äger rum den 9.12.2020 kl. 18.30.
Kallelsen och ett brev En summering av kostnadsläget och händelseutvecklingen gällande Projektet Öjvägen 1 bifogas.
Kommunens representant i enskilda väglag 2020-2023 är Johan Hilander med Tage Mattsson som ersättare.
Som direkt gäller att verka för ett beslut i enlighet med 70 § 1 mom. 2
punkten och 5 punkten i landskapslag (2008:59) om enskilda vägar i
landskapet Åland så att fastställelsegrunderna för samt fastställande
och ändring av vägenheter och bruksavgifter samt debiteringslängd
för väg- och bruksavgifter ska fastställas genom ett beslut av vägstämman. I detta gäller ytterligare att Storfjärdskojan, i enlighet med
det som gällt hittills, inte bör föranleda avgifter för kommunen.
Konstateras att ett ärende på stämman gäller hanteringen av ackumulerad skuld på fastighet som bytt ägare. Enligt 80 § i landskapslag
(2008:59) om enskilda vägar i landskapet Åland gäller att om en fastighet övergått till en ny ägare är även denne ansvarig för de förpliktelser som under den tid denna lag är i kraft har uppkommit för den
förre ägaren till följd av väghållningen, dock inte för sådana penningavgifter som den förre ägaren har försummat att betala. Således gäller för kommunens representant att verka för ett beslut som är lagenlig och reservera sig från ett eventuellt beslut som inte är samstämmig med gällande lag.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om direktiv enligt ovan.
Kommunstyrelsen utser även kommuntekniker Emma Saarela och
konsult Stig Janson som kommunens representants sakkunniga biträden.
BESLUT:
Sven-Eric Carlsson och Anders Svebilius anmälde jäv.
Kommunstyrelsen konstaterade att jäv föreligger och Sven-Eric
Carlsson och Anders Svebilius lämnade mötesrummet under ärendets behandling.
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Som direktiv till kommunens representant beslutar kommunstyrelsen
följande:
-

att verka för ett beslut i enlighet med 70 § 1 mom. 2 punkten och 5
punkten i landskapslag (2008:59) om enskilda vägar i landskapet
Åland så att fastställelsegrunderna för samt fastställande och
ändring av vägenheter och bruksavgifter samt debiteringslängd
för väg- och bruksavgifter ska fastställas genom ett beslut av vägstämman. I detta gäller ytterligare att Storfjärdskojan, i enlighet
med det som gällt hittills, inte bör föranleda avgifter för kommunen.

-

Enligt 80 § i landskapslag (2008:59) om enskilda vägar i landskapet Åland gäller att om en fastighet övergått till en ny ägare är
även denne ansvarig för de förpliktelser som under den tid denna
lag är i kraft har uppkommit för den förre ägaren till följd av väghållningen, dock inte för sådana penningavgifter som den förre
ägaren har försummat att betala. Således gäller för kommunens
representant att verka för ett beslut som är lagenlig och reservera
sig från ett eventuellt beslut som inte är samstämmig med gällande lag.

Kommunen beslutar därtill att utse kommunstyrelsens ordförande
Jan-Anders Öström, kommuntekniker Emma Saarela och konsult Stig
Janson att som sakkunniga biträda kommunens representant Johan
Hilander vid stämman.
Ifall de av kommunfullmäktige utsedda ombuden, ordinarie jämte ersättare båda är förhindrade att närvara, har kommunstyrelsens ordförande Jan-Anders Öström rätt att representera kommunen. Även i
detta fall utses kommuntekniker Emma Saarela och konsult Stig Janson att biträda kommunens ombud.
Landskapslag (2008:59) om enskilda vägar i landskapet Åland bifogas till direktiven.
Paragrafen justerades omedelbart.
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Dnr: KANSLI 303/2020
KS § 391

KEJSAR ALEXANDER DEN II:S STIPENDIUM 2020

Kommunstyrelse 08.12.2020 § 391

Eckerö kommun utdelar stipendium ur Kejsar Alexander II:s stipendiefond. Beloppet är 250 € om inte styrelsen besluter något annat.
Stipendiet kan tilldelas universitets-, eller högskolestuderande eller
studerande som bedriver yrkestudier i läroinrättning utanför Åland.
Studerande bör ha studerat minst två terminer vid nuvarande läroanstalt.
Information om utdelning av stipendiet har utannonserats med gällande villkor samt urvalskriterier.
Följande villkor och urvalskriterier är gällande för stipendiet:
”Stipendiet kan sökas av universitets- och högskolestuderande eller
studerande som bedriver yrkesstudier i läroinrättning utanför Åland.
Sökanden skall ha varit bosatt i Eckerö kommun under ansökningsåret (2020) samt året dessförinnan, 2019. Såsom hemort räknas
alltjämt Eckerö, om den sökande tidigare varit bosatt och folkbokförd i
kommunen under minst tre år, oavsett om denne därefter har varit
folkbokförd på studieorten under ansökningsåret och året dessförinnan. Den studerande bör med god framgång ha bedrivit studier under
minst två terminer vid nuvarande undervisningsanstalt. Kommunstyrelsen beaktar vid sitt beslut om stipendiet i första hand den sökandes
studieresultat i förhållande till ifrågavarande utbildningsnivå. I andra
hand tas hänsyn till den sökandens ekonomiska ställning.”
Inom utsatt tid har en ansökan inkommit. Ansökan återfinns som bilaga till kallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om beviljandet av stipendiet.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att inte dela ut stipendium detta år i och
med att sökanden inte uppfyller kravet på bosättning. Enligt villkor för
stipendiet gäller följande:
Sökanden skall ha varit bosatt i Eckerö kommun under ansökningsåret (2020) samt året dessförinnan, 2019. Såsom hemort räknas alltjämt Eckerö, om den sökande tidigare varit bosatt och
folkbokförd i kommunen under minst tre år, oavsett om denne
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därefter har varit folkbokförd på studieorten under ansökningsåret
och året dessförinnan.
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Dnr: KANSLI 64/2020
KS § 392

ANVISNING ATT UPPRÄTTA JÄMSTÄLLDHETSPLAN

Kommunstyrelse 08.12.2020 § 392
Kommunstyrelse 13.10.2020 § 288
Kommunstyrelse 10.03.2020 § 61
Ålands ombudsmannamyndighet har inkommit med rekommendationer gällande uppdatering och revidering av Eckerö kommuns jämställdhetspolicy. Enligt det bifogade brevet ska kommunen senast
den 31.12.2020 till Ålands ombudsmannamyndighet tillhandahålla en
jämställdhetsplan som är upprättad i enlighet med 6 a-c § och jämställdhetslagen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utarbeta en ny
jämställdhetsplan för Eckerö kommun i enlighet med Ålands ombudsmannamyndighets anvisningar.
Förslaget till en ny plan ska vara ska vara kommunstyrelsen tillhanda
senast den 30 september 2020.
BESLUT:
Enligt förslag.
__________
Kommunstyrelse 13.10.2020 § 288
Förslaget till en ny jämställdhets- och likabehandlingsplan för Eckerö
kommun bifogas.
Kommundirektörens förslag:
Förslaget skickas på utlåtande till nämnderna och arbetarskyddsfullmäktige. Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast
18.11.2020.
BESLUT:
Enligt förslag.
__________
Kommunstyrelse 08.12.2020 § 393
Nedan inkomna remissvar:
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Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 108

Byggnadstekniska nämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen
att ge utlåtande på framtaget förslag för ny jämställdhets- och likabehandlingsplan för Eckerö kommun enligt bilaga BTN 16.11.2020, §
108.
Kommunteknikerns förslag:
Byggnadstekniska nämnden förordar framtaget förslag till ny jämställdhets- och likabehandlingsplan för Eckerö kommun.
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag
godkänns.
_______
Närings- och kulturnämnden 02.12.2020 § 62
Närings- och kulturnämnden 02.11.2020 § 52
Kommunstyrelsen inbegär nämndens utlåtande på förslag till jämställdhets- och likabehandlingsplan för Eckerö kommun.
FÖRSLAG:
Nämnden beslutar om ett utlåtande till kommunstyrelsen.
BESLUT:
Ärendet bordlades.
Närings- och kulturnämnden 02.12.2020 § 62
Bordlagt ärende.
FÖRSLAG:
Nämnden beslutar om ett utlåtande till kommunstyrelsen.
BESLUT:
Närings- och kulturnämnden förordar planen.

Kommunstyrelse 08.12.2020 § 392
Byggnadstekniska nämnden samt närings- och kulturnämnden förordar förslaget till ny jämställdhets- och likabehandlingsplan. Arbetarskyddsfullmäktiges utlåtanden bifogas.
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att jämställdhetsoch likabehandlingsplanen fastställs.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 280/2020
KS § 393

ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, VIND AX AB

Kommunstyrelse 08.12.2020 § 393
Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över Vind
AX Ab:s ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom.
Samtliga ansökningshandlingar är bilagda i ärendet.
Ansökan avser ca 460 m2 markområde tillhörande fastigheten Hinderbengts, 43-407-5-19, RNr: 5:19 i Torp by. Bolaget har sin hemort
på Åland och alla styrelsemedlemmar i bolagets styrelse har hembygdsrätt.
Av utredningen framgår inget annat än att givande av tillstånd ska
förordas.
Lagrum:
Landskapsstyrelsen beviljar jordförvärvstillstånd för juridiska personer
i enlighet med vad som föreskrivs i 13 § landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar givande av tillstånd i enlighet med ansökan.
Paragrafen justeras omedelbart.
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
26

Sammanträdesdatum
08.12.2020

Dnr: KANSLI 300/2020
KS § 394

ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, SKOGAX ÅLAND AB

Kommunstyrelse 08.12.2020 § 394
Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över
SkogAX Åland Ab:s ansökan om rätt att förvärva och besitta fast
egendom. Samtliga ansökningshandlingar är bilagda i ärendet.
Ansökan avser ca 6 200 m2 markområde tillhörande fastigheten
Isslät, 43-403-1-63, RNr: 1:63 i Kyrkoby by. Bolaget har sin hemort på
Åland och alla styrelsemedlemmar i bolagets styrelse har hembygdsrätt.
Av handlingarna i ärendet framgår att köpeobjektet utgör ett outbrutet
område om cirka 6,2 hektar.
Av utredningen framgår inget annat än att givande av tillstånd ska
förordas.
Lagrum:
Landskapsstyrelsen beviljar jordförvärvstillstånd för juridiska personer
i enlighet med vad som föreskrivs i 13 § landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar givande av tillstånd i enlighet med ansökan.
Paragrafen justeras omedelbart.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 309/2020
KS § 395

RÄTTELSEYRKANDE MOTION GÄLLANDE OMSKYLTNING AV DEL AV
NYCKELPIGSGATAN TILL GÅRDSGATA, KS § 364/2020

Kommunstyrelse 08.12.2020 § 395
Kommunstyrelse 24.11.2020 § 364
Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 110
Kommunstyrelse 27.10.2020 § 316
Byggnadstekniska nämnden 12.10.2020 § 92
Byggnadstekniska nämnden 29.06.2020 § 51
Kommunstyrelse 26.05.2020 § 149
Johan Hellström och Rune Söderlund har inlämnat en motion om att
Nyckelpigsgatan på sträckan mellan Stångbackan och Nyckelpigsgränd ska skyltas om till gårdsgata.
Kommundirektörens förslag:
Ärendet remitteras till byggnadstekniska nämnden för utlåtande.
BESLUT:
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till byggnadstekniska nämnden
med en rekommendation att en enkät ska göras bland boende i bostadsområde där invånarna har en möjlighet att ge förslag till lösning
på problemet.
__________
Byggnadstekniska nämnden 29.06.2020 § 51
Upptogs till behandling Johan Hellströms och Rune Söderlunds motion för att begränsa hastigheten längs Nyckelpigsgatan. I motionen
föreslås att Nyckelpigsgatan på sträckan mellan Stångbackan och
Nyckelpigsgränd ska skyltas om till gårdsgata.
Bilaga, BTN 29.06.2020 § 51
På en gårdsgata får fordon inte föras med högre hastighet än gångfart. Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser och fordonsförare har väjningsplikt mot gående.
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Byggnadstekniska kansliet har tagit fram ett förslag till enkät där de
boende i Storby bostadsområde ges möjlighet att lämna sina åsikter
och förslag till lösning på problemet.
Bilaga, BTN 29.06.2020 § 51
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att en enkät skickas ut, efter semestern, till boende längs Nyckelpigsgatan, Nyckelpigsgränd, Fjärilsgatan, Svärmaregränd och Bigränd.
En sammanställning av svaren görs därefter och ett förslag på åtgärd
tas fram. En översyn av skyltningen inom hela bostadsområdet kommer även att göras.
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag
godkänns samt att gångstigar i öst-västlig riktning iordningsställs enligt detaljplanen.
__________
Byggnadstekniska nämnden 12.10.2020 § 92
Upptogs till behandling förslag till att begränsa hastigheten längs
Nyckelpigsgatan.
En enkät har delats ut till boende längs Nyckelpigsgatan, Nyckelpigsgränd, Fjärilsgatan, Svärmaregränd och Bigränd. Cirka 70 st enkäter
lämnades ut. 21 stycken svar har inkommit och en sammanställning
har gjorts enligt bilaga BTN 12.10.2020, § 92.
Enligt de svar som inkommit har 6 stycken boenden önskemål om att
bumpers/farthinder placeras ut längs Nyckelpigsgatan. 10 stycken
boenden önskar att Nyckelpigsgatan stängs av för genomfart söderut
söder om korsningen Fjärilsgatan/Nyckelpigsgatan. 5 stycken boenden tycker inte att någon åtgärd behövs. 2 stycken boenden vill lyfta
att åtgärder önskas även för att begränsa hastigheten längs Fjärilsgatan.
En översyn av skyltningen inom bostadsområdet har gjorts och ett
antal skyltar behöver förnyas.
I BTN 29.06.2020 § 51 beslöts att gångstigar i öst-västlig riktning
iordningsställs enligt detaljplanen. I detaljplanen för Storby bostadsområde finns det inte några gångstigar markerade så detta utföres
således inte.
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Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att till kommunstyrelsen ge som
utlåtande att kommunen inte skyltar om Nyckelpigsgatan till gårdsgata utan istället, i enlighet med resultatet efter sammanställningen
av enkätsvaren, besluter att stänga av Nyckelpigsgatan för genomfart
söder om korsningen Fjärilsgatan/Nyckelpigsgatan för att begränsa
hastigheten och antalet fordon inne på bostadsområdet.

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag
godkänns.
__________

Kommunstyrelse 27.10.2020 § 316
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar enligt byggnadstekniska nämndens förslag.
BESLUT:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till byggnadstekniska nämnden med frågeställningen om att vilka effekter de föreslagna åtgärderna avstängningen har för resten av området och om inte trafiken
istället kommer att öka vid andra vägar på området.
Därtill inbegär kommunstyrelsen en karta där de föreslagna åtgärderna tydligt framkommer.
Kommunstyrelsen emotser ett svar senast den 11 december 2020.
__________
Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 110
Byggnadstekniska nämnden har fått en återremiss från kommunstyrelsen gällande vilka effekter de föreslagna åtgärderna avstängningen
har för resten av området och om trafiken inte kommer att öka vid
andra gator på området. Därtill begärs en karta in.
Med förslaget från byggnadstekniska nämnden, som går ut på att
Nyckelpigsgatan stängs av söder om korsningen med Fjärlisgatan, är
förhoppningen att fordonstrafikanterna väljer att följa skyltningen på
området och kör via Torpvägen för att ta sig till och från bostadsområdets södra område. Det finns en viss risk att ett antal fordon väljer
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att köra via Svärmaregränd för att sedan ta sig via Fjärilsgatan till
Nyckelpigsgatan, eller vice versa. Logiskt borde genomfartstrafiken
dock minska då det blir längre sträcka och kurvigare att åka genom
området. Den tunga trafiken borde med denna åtgärd styras bort från
att köra genom bostadsområdet.
I framtagen karta ses föreslagna åtgärder samt skyltningen på området, Bilaga BTN 16.11.2020, § 110.
Kommunteknikerns förslag:
Föreslår att en avstängning av Nyckelpigsgatan görs söder om korsningen Nyckelpigsgatan/Fjärilsgatan i enlighet med de enkätsvar som
inkommit i enlighet med tidigare utlåtande från byggnadstekniska
nämnden. Avstängningen görs så att gående och cyklister fortfarande
kan ta sig fram vid avstängningen, t.ex. kan betonggrisar placeras ut.
Placeringen görs så att det vid en snörik vinter även kan utföras vinterunderhåll.
Avstängningen. Utvärderingen kan då göras genom ett enkätutskick
till de boende för att efterfråga hur de upplevt att avstängningen fungerat. Efter utvärderingen tas nya beslut gällande avstängningen.
BESLUT:
Teres Backman avlägsnade sig från sammanträdet.
Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag
godkänns.
__________
Kommunstyrelse 24.11.2020 § 364
Byggnadstekniska nämnden har återkommit med ovanstående specificeringar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om en avstängning av Nyckelpigsgatan
söder om korsningen Nyckelpigsgatan/Fjärilsgatan i enlighet med de
enkätsvar som inkommit och i enlighet med tidigare utlåtande från
byggnadstekniska nämnden. Avstängningen verkställs av byggnadstekniska förvaltningen så att gående och cyklister fortfarande kan ta
sig fram vid avstängningen, t.ex. kan betonggrisar placeras ut. Placeringen görs så att det vid en snörik vinter även kan utföras vinterunderhåll.
Avstängningen pågår under en testperiod om ett år och efter det görs
en utvärdering. Utvärderingen görs genom ett nytt enkätutskick till de
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boende för att efterfråga hur de upplevt att avstängningen fungerat.
Efter utvärderingen tas nya beslut gällande avstängningen.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar med anledning av motionen att ge till
byggnadstekniska förvalting i uppdrag att sätta bumpers i korsningarna
Nyckelpigsgränd-Nyckelpigsgatan
och
NyckelpigsgrändSvärmaregränd, på norra sidan av korsningsområde. Denna åtgärd
genomförs under en testperiod om ett år och efter det görs en utvärdering.
Beslutet delges kommunfullmäktige till kännedom.
Kommunstyrelse 08.12.2020 § 395
Alte Björkman och Ann-Britt Björkman har den 3.12.2020 lämnat in ett
rättelseyrkande till kommunstyrelsen, se bilaga.
Kommundirektören konstaterar utifrån utredningen i ärendet att beslutet tillkommit i laga ordning och då inga nya omständigheter framkommit bör kommunstyrelsen vidhålla sitt tidigare beslut.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen vidhåller sitt tidigare beslut.
BESLUT:
Enligt förslag.
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TILLSÄTTANDE AV ÄLDRERÅD 2021

Kommunstyrelse 08.12.2020 § 396
Kommunstyrelse 24.11.2020 § 360
Bilaga:
- Förslag från pensionärsföreningen
I enlighet med instruktion för äldrerådet (KF 18.10.2018 § 91) har
kommunstyrelsen den 12 februari 2019 genom 39 § tillsatt ett äldreråd för år 2019 eller tills ett nytt råd tillsätts.
Efter att en lagförändring gjort i kommunallagen (1997:73) ska kommunstyrelsens enligt 31a § tillsätta ett äldreråd för kommunstyrelsens
mandattid.
Närmare bestämmelser om medlemmarna i äldrerådet och rådets
uppgifter finns i den nya äldrelagen (2020:9) för Åland som träder i
kraft 1.1.2021.
I 10 § 2 mom. äldrelagen (2020:9) stadgas att kommunstyrelsen utser
medlemmar i äldrerådet bland intresserade kommunmedlemmar som
hör till den äldre befolkningen. Till medlem kan också en anhörig till
en äldre person väljas om det är ändamålsenligt för att äldrerådet allsidigt ska representera dem som brukar olika former av socialservice
för äldre i kommunen. Därutöver ställs som krav i lagen att medlemmarna i äldrerådet ska ha sin permanenta bosättningsort i kommunen.
Socialnämnden har under är 2020 berett tillsättningen av det nya
äldrerådet (SN 2.11.2020 § 112) och gett följande förslag till kommunstyrelsen:
Socialnämnden föreslår tillsättande av äldrerådet inför kommunstyrelse enligt pensionärsföreningens förslag samt Roger Borg och
Janke Mattson.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tillsätter äldrerådet för år 2021 enligt följande:
Elisabeth Öfverström, ersättare Erik Eriksson
Kari Kärki, ersättare Marianne Johansson
Kerstin Wikgren, ersättare Rolf Söderlund
Roger Borgs
Jan-Erik Mattsson
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BESLUT:
Ärendet bordlades till inkommande möte för att efterhöra intresse till
ersättarplatserna.
Kommunstyrelse 08.12.2020 § 396
Ett bordlagt ärende.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tillsätter äldrerådet för år 2021 enligt följande:
Elisabeth Öfverström, ersättare Erik Eriksson
Kari Kärki, ersättare Marianne Johansson
Kerstin Wikgren, ersättare Rolf Söderlund
Roger Borgs
Jan-Erik Mattsson
BESLUT:
Kommunstyrelsen tillsätter äldrerådet för år 2021 enligt följande:
Elisabeth Öfverström, ersättare Erik Eriksson
Kari Kärki, ersättare Marianne Johansson
Kerstin Wikgren, ersättare Rolf Söderlund
Roger Borgs, ersättare Birgitta Blomqvist
Jan-Erik Mattsson, ersättare Christina Hamberg
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BEGÄRAN OM TILLÄGGSBUDGET- HANDIKAPPSERVICE

Kommunstyrelse 08.12.2020 § 397
Socialnämnden 02.11.2020 § 117

Till följd av kostnader inom handikappservice som inte har kunnat
förutses bör socialnämnden begära om tilläggsmedel.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Socialnämnden begär inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
om tilläggsmedel på 31365 € för år 2020, för handikappservice.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT: Förslaget godkändes.

Kommunstyrelse 08.12.2020 § 397
Socialnämnden har anhållit om tilläggsbudget för år 2020. Enligt budgetprognosen ryms dessa medel inte inom budgetramen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tilläggsmedel
på 31 365 € beviljas till socialnämnden för år 2020 för handikappservice.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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BARNOMSORGSTAXA

Kommunstyrelse 08.12.2020 § 398
Socialnämnden 07.12.2020 § 123
Socialnämnden 02.11.2020 § 110

Från och med 1 januari 2021 gäller Landskapslag om barnomsorg och grundskola Nr 32/2020.
Enligt den nya barnomsorgs- och grundskolelagen så ska förundervisningen
vara kostnadsfri från årsskiftet.
Enligt § 22 Avgift för kommunal barnomsorg, ska kommunen senast tre månader före en ändring av avgifterna införs meddela vårdnadshavarna om ändringen. Detta torde dock inte gälla innan lagen har trätt i kraft.
Enligt § 23 Avgiftsfrihet, uppbärs inte barnomsorgsavgift för förundervisning under minst 20 timmar per vecka under året innan barnet börjar i grundskolan eller får motsvarande undervisning på annat sätt.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
För ett barn som erhåller förundervisning året innan skolstart uppbärs avgift enligt 60 % om barnet har en heldagsplats på 100 %. Om barnet har en halvdagsplats på 60 % uppbärs ingen avgift alls.

SOCIALNÄMNDENS BESLUT: Socialnämnden besluter återremittera ärendet.

Socialnämnden 07.12.2020 § 123

Förskoleundervisningen är kostnadsfri minst 20 timmar per vecka. Halvitidsplatsen i Eckerö är 25 timmar per vecka. Då är det rimligt att man betalar för 5
timmar, vilket motsvarar 20% av deltidsavgift. För heldagsbarn som deltar i förskoleundervisning blir avgift 60% av heltidsavgift.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
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Socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att för ett barn som erhåller förundervisning året innan skolstart uppbärs avgift enligt 60% om barnet har heldagsplats på 100%. Om barnet har halvdagsplats på 60% uppbärs 20% av deldagsplats.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:
Förslaget godkändes. Paragrafen justerades omedelbart.

Kommunstyrelse 08.12.2020 § 398
Nytt i förslaget är fastställande av barnomsorgsavgiften för de barnen som deltar i den numera avgiftsfria förundervisningen. Förändringen innebär följande:
A) Ett barn som erhåller förundervisning året innan skolstart och barnomsorg
heltid:
- Barnomsorgsavgiften är 60% av en heltidsplats.
B) Ett barn som erhåller förundervisning året innan skolstart och barnomsorg
på deltid:
- Barnomsorgsavgiften är 20 % av en deltidsplats (d.v.s. då en deltidsplats
är max 25 timmar/vecka och 20 timmar/vecka är avgiftsfri förundervisning
så uppbärs avgiften för de kvarvarande max 5 timmar/veckan).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att barnomsorgstaxa för
barn som deltar i den avgiftsfria förundervisningen fastställs enligt följande:
A) Ett barn som erhåller förundervisning året innan skolstart och barnomsorg
heltid:
- Barnomsorgsavgiften är 60% av en heltidsplats.
B) Ett barn som erhåller förundervisning året innan skolstart och barnomsorg på
deltid:
- Barnomsorgsavgiften är 20 % av en deltidsplats.
I övrigt förblir avgifterna oförändrade jämfört med år 2020.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 312/2020
KS § 399

ANBUDSBEGÄRAN, ANDELAR I OASEN

Kommunstyrelse 08.12.2020 § 399
Sunds kommun inbegär anbud på tre av Sunds kommuns andelar i
Kommunalförbund Oasen boende och vårdcenter k.f. (bilaga).
Konstateras att Eckerö kommun innehar fyra platser i kommunalförbudet Oasen och kommunen budgeterar en (1) klient vid Oasen år
2021. Således har Eckerö kommun inte behov av att köpa ytterligare
platser vid Oasen.
Kommundirektörens förlag:
Kommunstyrelsen beslutar om att inte lämna in anbud.
BESLUT:
Enligt förslag.
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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: 380-386, 388, 390, 392-394, 397, 398
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 387, 389, 391, 396, 399
Enligt 15 § FörvaltningsprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte
anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:

ANVISNING FÖR
RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till vilken
rättelseyrkandet kan framställas
samt tid för yrkande av rättelse

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett
skriftligt rättelseyrkande. Myndigheten till vilken rättelse kan yrkas;
myndighetens adress och postadress:
Kommunstyrelsen i Eckerö
Södra Överbyvägen 8
22270 Eckerö
Paragrafer:
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delgivning av beslutet.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på.
Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.
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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: 395
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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