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Nr.
2

Plats och tid

Kommunkansliet tisdagen 09.02.2021 kl. 18:30– 22:24

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
Rune Söderlund

kommunfullmäktiges ordförande
kommunfullmäktiges viceordförande

Paragrafer

18 - 43

Underskrifter

ordförande

sekreterare

Jan-Anders Öström

Raine Katajamäki

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö torsdagen den 11.2.2021, kl. 20.00.

Britt Berthén-Eklund

Ann-Sofi Stjärnfelt

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby den 12.2.2021 kl. 12.00.

Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid

Raine Katajamäki

Underskrift

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2

Sammanträdesdatum
09.02.2021
KS § 18

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelse 09.02.2021 § 18
FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
3

Sammanträdesdatum
09.02.2021
KS § 19

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID

Kommunstyrelse 09.02.2021 § 19
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 Sven-Eric Carlsson till
protokolljusterare.
Protokollet ska vara justerat senast den 11.2.2021 kl. 20.00.
BESLUT:
Kommunstyrelsen valde Ann-Sofi Stjärnfelt och Britt Berthén-Eklund
till protokolljusterare.
Protokollet ska vara justerat senast den 11.2.2021 kl. 20.00.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
4

Sammanträdesdatum
09.02.2021
KS § 20

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunstyrelse 09.02.2021 § 20
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns med följande ändringar:
- Ärende KS § 22 Kommundirektörens tjänstemannabeslut tas tillbaka
- Ett nytt ärende KS § 22: Budget 2021, anställningar och införskaffningar
- Ett nytt ärende: KS § 31 Ombildande av klasslärartjänst till skolföreståndare fr.o.m. 1.8.2021
- Ett nytt ärende: KS § 43: Organiseringen av äldreomsorgsförvaltningen
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
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Sammanträdesdatum
09.02.2021
KS § 21

DELGIVNINGAR

Kommunstyrelse 09.02.2021 § 21
-

Ekonomirapport
Kyrkvikens bostadsområde
Proans
Ärendehanteringssystem
Larmsystemet
Möte med Eckeröhallens representanter
Revideringen av förvaltningsstadgan
Hemsidan
Föglös initiativ gällande fastighetsskatten
Ekonomisystemet

Ålands landskapsregering
20.1.2021: Tillsättande av sakkunniggrupp för förverkligande av inlednings- och läskunnighetsskedet
28.1.2021: Handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på
Åland
28.1.2021: Social- och hälsovårdsministeriets anvisning om åtgärder
enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att begränsa offentliga tillställningar och allmänna sammankomster
2.2.2021: Beslut om kompensation för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst
2.2.2021: Beslut om kompensation för arbets- och pensionsinkomstavdraget för skatte år 2019
4.2.2021: Begäran om representanter jämte ersättare till Rådet för
personer med funktionsnedsättning
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
09.02.2021
KS § 22

BUDGET 2021, ANSTÄLLNINGAR OCH INFÖRSKAFFNINGAR

Kommunstyrelse 09.02.2021 § 22
Kommunstyrelsen beslöt 12.5.2020 genom KS § 126 att, med hänvisning till undantagstillståndet, 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 2020.
Kommunstyrelsen konstaterar för tydlighetens skull att det ovannämnda beslutet inte tillämpas år 2021 i och med att kommunfullmäktige har fastställd en ny budget för det i frågavarande året. De relevanta bestämmelser avseende rekryteringar och införskaffningar
framgår av budgeten 2021, kommunens förvaltningsstadga, instruktioner och delegeringar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar för tydlighetens skull att beslutet KS §
126 inte tillämpas år 2021 i och med att kommunfullmäktige har fastställd en ny budget för det i frågavarande året. De relevanta bestämmelserna avseende rekryteringar och införskaffningar framgår av
budgeten 2021, kommunens förvaltningsstadga, instruktioner och delegeringar.
Kommunstyrelsen delger beslutet till nämnderna och verksamhetscheferna till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
09.02.2021
KS § 23

FÖRSLAG TILL NY BYGGNADSORDNING FÖR ECKERÖ KOMMUN

Kommunstyrelse 09.02.2021 § 23
Byggnadstekniska nämnden 25.01.2021 § 11
Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 107
Kommunstyrelse 08.06.2020 § 184
Kommunstyrelse 26.05.2020 § 156
Byggnadstekniska nämnden 18.05.2020 § 38
Byggnadstekniska nämnden 24.02.2020 § 15
Byggnadstekniska nämnden 09.12.2019 § 130
Upptogs till behandling förslag till ny byggnadsordning för Eckerö
kommun.
Enligt 2019 års budget för Byggnadstekniska nämnden är ett verksamhetsmål att påbörja framtagande av en ny byggnadsordning för
Eckerö
kommun.
Nuvarande
byggnadsordning
godkändes
07.03.1985 av kommunfullmäktige, samt fastställdes 22.06.1989 av
landskapsstyrelsen. Vid antagandet av den nya byggnadsordningen
upphävs den nu gällande.
De största förändringarna från nuvarande byggnadsordning är följande:
- Tillåten storlek på bastu i strandområdet minskas från 20 kvm till
15 kvm.
- Byggnad får inte placeras närmare en enskild väg än 10 meter.
- Placering av vindkraftverk regleras närmare.
- Bestämmelse om antalet bostadslägenheter per tomt tas bort.
- Anmälningsplikt för enklare byggnader upp till 30 kvm införs.
Bilaga, BTN 09.12.2019, § 130
Enligt 9 § plan- och bygglagen ska i beredningen av byggnadsordningen i tillämpliga delar i 30 § om hörande i beredningsskedet samt i
31 § om utställande av planförslag iakttas.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden förordar inför kommunstyrelsen att framtagen byggnadsordning ställs ut i 30 dagar i enlighet med PBL § 31.
Under utställningstiden har kommunmedlemmar och de som anges i
PBL 30 § 1 mom. rätt att skriftligen framföra synpunkter.

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att återremittera ärendet för att utreda storleken på en strandbastu.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
8

Sammanträdesdatum
09.02.2021

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

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

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Utdragets riktighet
bestyrkes
Eckerö den
__/__20__

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
09.02.2021

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

Kommunstyrelse 08.06.2020 § 184
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
10

Sammanträdesdatum
09.02.2021

Kommundirektören har uppgjort en plan för ärendets hantering och
enligt denna plan bör kommunstyrelsen befullmäktiga byggnadstekniska nämnden att arrangera samråd och ställa ut förslaget.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen befullmäktigar nämnden att arrangera samråd och
ställa ut förslaget.
BESLUT:
Enligt förslag.
__________
Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 107
Ett samråd verkställdes den 7 september 2020 på kommunkansliet i
Eckerö, där det framkom synpunkter vilka sammanfattades och har
bemöts i bilaga A. Skriftliga synpunkter har även inkommit från landskapsregeringens infrastrukturavdelning samt miljö- och kulturbyrån
vilka har sammanfattats och bemöts i bilaga A.
Bilaga A, BTN 16.11.2020 § 107
Förslag till byggnadsordning för Eckerö kommun enligt bilaga B;
Bilaga B, BTN 16.11.2020 § 107
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden besluter att anta byggnadsordningen enligt bilaga B och ställa ut förslaget till påseende.

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att ställa ut framtaget förslag med
de ändringar som framkom under mötet.
__________
Byggnadstekniska nämnden 25.01.2021 § 11
Förslag till byggnadsordning har varit utställd från 19 november till
den 31 december 2020 och inga synpunkter har inkommit under utställningstiden, se bilaga B enligt ovan.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden konstaterar att byggnadsordningen för
Eckerö kommun har varit utställd i enlighet med plan- och bygglagen
och att inga synpunkter har inkommit under utställelsetiden. Nämnden vidarebefordrar ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullProtokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
09.02.2021

mäktige för antagande av byggnadsordningen i enlighet med planoch bygglagen § 9.
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag
godkänns.
__________

Kommunstyrelse 09.02.2021 § 23
I och med att byggnadsordningen för Eckerö kommun har varit utställd i enlighet med plan- och bygglagen och att inga synpunkter har
inkommit under utställelsetiden föreslår byggnadstekniska nämnden
att kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att byggnadsordningen antas i enlighet med plan- och bygglagen § 9.
Förslaget till byggnadsordningen för Eckerö kommun bifogas.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att byggnadsordningen för Eckerö kommun antas i enlighet med plan- och bygglagen
§ 9.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
09.02.2021

Dnr: KANSLI 5/2021
KS § 24

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE, UPPDATERINGAR AV FÖRVALTNINGSDOKUMENT FÖR
VATTEN

Kommunstyrelse 09.02.2021 § 24
Ålands landskapsregering inbegär kommunens utlåtande avseende
uppdateringar av förvaltningsdokument för vatten (bilaga). Landskapsregeringens miljöbyrå har upprättat ett förslag till förvaltningsplan och vattenåtgärdsprogram för perioden 2022-2027 för avrinningsdistriktet Åland.
Kommunens eventuella synpunkter behöver vara landskapsregeringen tillhanda senast 22 juni 2021 kl. 16.15 för att kunna beaktas.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen inbegär utlåtande i ärendet från byggnadstekniska
förvaltningen. Utlåtandet bör vara kommunstyrelsen tillhanda den
4 maj 2021.
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
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Sammanträdesdatum
09.02.2021
KS § 25

STÄLLNINGSFULLMAKT ATT VERKSTÄLLA UTSÖKNINGAR

Kommunstyrelse 09.02.2021 § 25

Med anledning av ändringar i justitieförvaltningens ärendehantering
har kommunstyrelsen genom KS 160 § 26.5.2020 gett ställningsfullmakt till byråsekreterare Berit Metsik att för kommunens vägnar i justitieförvaltningens e-tjänst anhängiggöra stämningsansökningar i
ostridiga fordringsärenden.
Till byråsekreterare Metsiks arbetsuppgifter hör att driva in dessa
tredskodomar. Även detta förfarande sköts numera elektroniskt i en
en-tjänst och av denna orsak behöver Metsik ytterligare ställningsfullmakt att driva in tredskodomarna vid utsökningsverket.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ger en ställningsfullmakt till byråsekreterare Berit
Metsik att för kommunens vägnar via utsökningsverkets e-tjänst driva
in fordringar.
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
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Sammanträdesdatum
09.02.2021

Dnr: KANSLI 24/2021
KS § 26

ANHÅLLAN OM KÖP AV MARKOMRÅDE

Kommunstyrelse 09.02.2021 § 26

Sven-Bertil Carlsson anhåller om att få köpa markområdet 43-406-1561 beläget norr om Storby Service i Storby by.
Av anhållan framgår att sökande är öppen även för andra förslag.
Området ingår i kommunens planerade område som ett vägområde.
Kommunens byggnadsförvaltning ser framtida användningsändamål
till den delen av markområdet som gränsar sig till Käringsundsvägen.
Resterande delen av markområdet skulle byggnadstekniska förvaltningen vara intresserad av att byta mot den delen av fastigheten 43406-15-38 som är närmast mot Käringsundsvägen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser förhandlare för att föra kommunens talan avseende ett eventuellt byte av markområden som alternativ till försäljning.
BESLUT:
Sven-Eric Carlsson anmälde jäv. Kommunstyrelsen konstaterade att
jäv föreligger och Carlsson lämnade mötesrummet under ärendets
behandling.
Kommunstyrelsen beslöt att utse kommunfullmäktiges ordförande
Anders Svebilius och kommuntekniker Emma Saarela till kommunens
representanter med uppdrag att förhandla om ett markbyte med
Sven-Bertil Carlsson.
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KS § 27

FYLLNADSVAL, REPRESENTANT TILL JAKT- OCH FISKEMUSEUMS DELEGATION

Kommunstyrelse 09.02.2021 § 27
Kommunfullmäktige har genom 27.02.2020 § 34 valt Johan Hellström
och Leif Borg som kommunens representanter på Ålands Jakt- och
Fiskemuseums delegation för mandattiden 2020-2023. Johan Hellström har avlidit. Fyllnadsval behöver därför ske.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att ett fyllnadsval ska förrättas. Kommunstyrelsen föreslår även inför kommunfullmäktige vem
som ska bli kommunenens representant på delegationen för Jakt- och
Fiskemuseum för perioden 2021-2023.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Rune Söderlunds utses som kommunens andra ombud vid Jakt- och Fiskemuseums delegation under mandatperioden 2021-2023.
Paragrafen justerades omedelbart.
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Dnr: KANSLI 330/2020
KS § 28

SÅHD FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 14.1.2021

Kommunstyrelse 09.02.2021 § 28
Protokoll från Södra Ålands Högstadiedistrikts förbundsfullmäktigemöte den 14.1.2021 bifogas.
Vid sitt möte har förbundsfullmäktige valt Niklas Danielsson till förbundsfullmäktiges ordförande och Maria Björke som vice ordförande
för en mandatperiod om ett år.
Förbundsstyrelsens förslag till budget 2021 och ekonomiplan 20222023 godkändes med tillägget att utredingen över möjligheterna att
göra inbesparningar inom städtjänster ska göras samt ett anslag om
22 800 euro tillades till budget 2021 för köp av specialfritidshemstjänster från KST.
Förbundsstyrelsen godkände även utbildningsstadgan för KHS:s del.
Kommundirektörens förslag:
Handlingarna antecknas till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Sammanträdesdatum
09.02.2021
KS § 29

UTBILDNINGSSTADGA

Kommunstyrelse 09.02.2021 § 29
SKN 3.12.2020
- Bilaga 2/5/2020 Landskapsförordningens krav på utbildningsstadgans innehåll
- Bilaga 3/5/2020 Förslag till ny utbildningsstadga
Utbildningsstadgan är i behov av en revidering då vi fr.o.m. 1.1.2021
tar i bruk en ny landskapslag och landskapsförordning om barnomsorg och grundskola. I den nya landskapsförordningen för barnomsorg och grundskola 6 kap. 33 § finns angivet vilka bestämmelser om
de allmänna grunderna för barnomsorgens och grundskolans verksamhet som ska finnas i kommunernas utbildningsstadga, se bilaga
2/5/2020.
Skolförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny utbildningsstadga, se
bilaga 3/5/2020. Förslaget till ny utbildningsstadga har tagit fasta på
det innehåll som anges i landskapsförordningen och beskriver hur
barnomsorgen och grundskolan skall vara ordnad i Hammarlands
kommun fr.o.m. 1.1.2021.
Kommunfullmäktige ska enligt landskapslagen om barnomsorg och
grundskola (ÅFS 2020:52) 4 § del VI anta en utbildningsstadga för
barnomsorgen och grundskolan. Utbildningsstadgan ska skickas till
landskapsregeringen för kännedom. Då kommunfullmäktige inte
kommer att hinna behandla den nya utbildningsstadgan före årsskiftet
bör utbildningsstadgan godkännas retroaktivt så att den tas i bruk
fr.o.m. 1.1.2021.
Förslag: Skol- och fritidsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att
förslaget till ny utbildningsstadga godkänns och skickas vidare till
kommunfullmäktige för antagande.
Beslut: Enligt förslag
Kommunstyrelse 09.02.2021 § 29
Skol- och fritidsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att förslaget
till ny utbildningsstadga godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige för antagande.
-

Bilaga SKN 2/5/2020 Landskapsförordningens krav på utbildningsstadgans innehåll
Bilaga SKN 3/5/2020 Förslag till ny utbildningsstadga
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att skol- och fritidsnämndens förslag till ny utbildningsstadga godkänns.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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Sammanträdesdatum
09.02.2021
KS § 30

INRÄTTANDE AV TJÄNST SOM SPECIALLÄRARE

Kommunstyrelse 09.02.2021 § 30
SKFN 3.12.2020
Den nya landskapslagen och landskapsförordningen om barnomsorg
och grundskola träder i kraft fr.o.m. 1 januari 2021. Enligt landskapsförordningen § 24 ska då den som är behörig skolföreståndare ha avlagt studier i ledarskap och/eller förvaltning som omfattar minst 25
akademiska poäng eller en examen i undervisningsförvaltning som
omfattar 15 studiepoäng samt har avlagt ett godkänt prov i åländsk
barnomsorgs- och grundskolelagstiftning. Enligt 32 § ska ovan
nämnda krav uppfyllas senast sex månader efter att tjänsteutövningen inletts.
Maria Bonds förordnande som skolföreståndare vid Eckerö skola
upphör den 31.7.2021. Maria innehar en tillsvidare tjänst som klasslärare i Eckerö kommun. När Maria avslutar sitt förordnande som skolföreståndare innebär det att hon återgår till tjänsten som klasslärare
fr.o.m. 1.8.2021.
En tjänst som skolföreståndare i Eckerö skola behöver därför inrättas
och tillsättas tillsvidare fr.o.m. 1.8.2021. För närvarande finns det inte
några inrättade lärartjänster vid Eckerö skola som är vakanta. Två
tjänster är tidsbundna för tiden 1.8.2020 - 31.7.2021. Det handlar om
en tidsbunden tjänst som timlärare i huvudsyssla med klassläraruppgifter 16 timmar/vecka och en tjänst som speciallärare. Tjänsten som
speciallärare innehas dock för närvarande av Heidi Sorvettula som
innehar en tillsvidare tjänst som klasslärare vid Eckerö skola.
Elevunderlaget vid Eckerö skola ser under de kommande fyra läsåren
ut att öka enligt nedanstående:
Läsår
2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025

Elevantal
49,00
56,00
59,00
66,00

Bedömningen är att Eckerö skola behöver en tillsvidare tjänst som
speciallärare för att kunna möta det specialundervisningsbehov som
finns vid skolan framöver.
Förslag: Skol- och fritidsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att
en tjänst som klasslärare vid Eckerö skola ombildas till skolföreståndare fr.o.m. 1.8.2021. Vidare föreslår skol- och fritidsnämnden att en
ny tjänst som speciallärare inrättas vid Eckerö skola fr.o.m. 1.8.2021.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
20

Sammanträdesdatum
09.02.2021
Beslut: Enligt förslag.
Kommunstyrelse 09.02.2021 § 30
Skol- och fritidsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att:
-

en ny tjänst som speciallärare inrättas vid Eckerö skola fr.o.m.
1.8.2021.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att en ny tjänst
som speciallärare inrättas vid Eckerö skola fr.o.m. 1.8.2021.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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Sammanträdesdatum
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KS § 31

OMBILDANDE AV KLASSLÄRARTJÄNST TILL SKOLFÖRESTÅNDARE FR.O.M. 1.8.2021

Kommunstyrelse 09.02.2021 § 31
SKFN 3.12.2020
Den nya landskapslagen och landskapsförordningen om barnomsorg
och grundskola träder i kraft fr.o.m. 1 januari 2021. Enligt landskapsförordningen § 24 ska då den som är behörig skolföreståndare ha avlagt studier i ledarskap och/eller förvaltning som omfattar minst 25
akademiska poäng eller en examen i undervisningsförvaltning som
omfattar 15 studiepoäng samt har avlagt ett godkänt prov i åländsk
barnomsorgs- och grundskolelagstiftning. Enligt 32 § ska ovan
nämnda krav uppfyllas senast sex månader efter att tjänsteutövningen inletts.
Maria Bonds förordnande som skolföreståndare vid Eckerö skola
upphör den 31.7.2021. Maria innehar en tillsvidare tjänst som klasslärare i Eckerö kommun. När Maria avslutar sitt förordnande som skolföreståndare innebär det att hon återgår till tjänsten som klasslärare
fr.o.m. 1.8.2021.
En tjänst som skolföreståndare i Eckerö skola behöver därför inrättas
och tillsättas tillsvidare fr.o.m. 1.8.2021. För närvarande finns det inte
några inrättade lärartjänster vid Eckerö skola som är vakanta. Två
tjänster är tidsbundna för tiden 1.8.2020 - 31.7.2021. Det handlar om
en tidsbunden tjänst som timlärare i huvudsyssla med klassläraruppgifter 16 timmar/vecka och en tjänst som speciallärare. Tjänsten som
speciallärare innehas dock för närvarande av Heidi Sorvettula som
innehar en tillsvidare tjänst som klasslärare vid Eckerö skola.
Elevunderlaget vid Eckerö skola ser under de kommande fyra läsåren
ut att öka enligt nedanstående:
Läsår
2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025

Elevantal
49,00
56,00
59,00
66,00

Bedömningen är att Eckerö skola behöver en tillsvidare tjänst som
speciallärare för att kunna möta det specialundervisningsbehov som
finns vid skolan framöver.
Förslag: Skol- och fritidsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att
en tjänst som klasslärare vid Eckerö skola ombildas till skolföreståndare fr.o.m. 1.8.2021. Vidare föreslår skol- och fritidsnämnden att en
ny tjänst som speciallärare inrättas vid Eckerö skola fr.o.m. 1.8.2021.
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Beslut: Enligt förslag.
Kommunstyrelse 09.02.2021 § 31
Skol- och fritidsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att:
-

en tjänst som klasslärare vid Eckerö skola ombildas till skolföreståndare fr.o.m. 1.8.2021.

Tjänstebeskrivningen för skolföreståndartjänsten är underberedning i
skol- och fritidsnämnden. Kommunstyrelsen beräknas ha förslaget till
tjänstebeskrivningen tillhanda vid sitt möte den 23.2.2021.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar ärendet till sin kännedom och inväntar
tjänstebeskrivningsförslaget från skol- och fritisnämnden.
BESLUT:
Kommunstyrelsen antecknar ärendet till sin kännedom och inväntar
tjänstebeskrivningsförslaget från skol- och fritisnämnden.
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KS § 32

FYLLNADSVAL, NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

Kommunstyrelse 09.02.2021 § 32
Enligt KF § 20 (27.2.2020) består närings- och kulturnämnden under
mandattid 2020-2023 av fem (5) ledamöter med fem (5) gruppvisa ersättare. Enligt nämnda beslut fastställdes nämndens sammansättning
enligt följande:
Ledamöter:
Johan Hilander, viceordförande
Åsa Häggblom
Robert Andersson
Johan Hellström, ordförande
Teres Backman

Gruppvisa ersättare:
Glenn Tiitta
Lillemor Idman
André Sjöström
Joel Widengren
Monika Fogelström

Johan Hellström, ordförande i närings- och kulturnämnden, har avlidit.
Fyllnadsval behöver därför ske.
Enligt 51 § 3 mom. i kommunallagen (1997:73) för Åland ska kommunfullmäktige utse band dem som utsetts till ledamöter i en nämnd
vid samma valförrättning en ordförande och en vice ordförande om
inte annat är föreskrivet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att ett fyllnadsval ska förrättas.
Kommunstyrelsen föreslår vem som ska besätta platsen och vilka
som ska fungera som nämndens ordförande och viceordförande.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet.
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Sammanträdesdatum
09.02.2021

Dnr: KANSLI 33/2021
KS § 33

OASEN FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE, 19.2.2021

Kommunstyrelse 09.02.2021 § 33
Oasen boende- och vårdcenter k.f. har den 29.1.2021 inkommit med
kallelsen till förbundsfullmäktigemöte som äger rum den 19.2.2021 kl.
13.00.
Kommunens representant vid sammanträdet är Jan-Anders Öström
med Susann Fagerström som ersättare.
Enligt kallelsen ska förbundsfullmäktige utse ordförande och en (1)
viceordförande för förbundsfullmäktige för år 2021.
Av kallelsen framgår att förbundsfullmäktige även ska förrätta en fyllnadsval av styrelseordförande i och med att förbundsstyrelsen vid sitt
sammanträde 20.11.2020 beviljade Gyrid Högman befrielse från uppdraget som styrelseordförande men förrättade dock inte fyllnadsval.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att ge som direktiv till ombudet att Västra
Åland bör fortsätta ha en representant i Oasens fullmäktiges presidium med anledning av att Västra Åland inte har en representation i
styrelsen varken som ordinarie eller ersättare.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 28/2021
KS § 34

ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, OANCEA E. OCH A.

Kommunstyrelse 09.02.2021 § 34

Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över Eduard-Nicolae och Andreea-Raluca Oanceas ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom.
Landskapsregeringen ber att kommunen i utlåtandet tar ställning till
om markområdet i ansökan är beläget inom bykärna eller annat område som är avsett för fast bosättning. Uppgifter som är relevanta i
sammanhanget är t.ex. om eventuella byggnader på markområdet är
registrerade som fritidshus eller bostadshus, om det i markområdets
omedelbara närhet finns andra bostadshus och om markområdet är
beläget inom ett oexploaterat område.
Fastigheten anhållan avser är ett 3850 m2 stort markområde, underlydande fastigheten 43-408-13-1 i Öfverby. Markområdet i ansökan är
beläget inom ett område som är avsett för fast bosättning.
Av utredningen framgår inget annat än att anhållan bör förordas.
Lagrum:
4 § Landskapsförordningen (2003:70)
Grunder för att fysiska personer skall få jordförvärvstillstånd
Landskapsstyrelsen beviljar jordförvärvstillstånd för fysiska personer i
enlighet med vad som föreskrivs i 12 § landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att markområdet i ansökan är beläget
inom ett område som är avsett för fast bosättning och kommunstyrelsen förordar givande av tillstånd, i enlighet med anhållan.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 27/2021
KS § 35

ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, MOLDOVANU G. OCH D.

Kommunstyrelse 09.02.2021 § 35

Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över George-Alexandru och Diana-Maria Moldovanus ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom.
Landskapsregeringen ber att kommunen i utlåtandet tar ställning till
om markområdet i ansökan är beläget inom bykärna eller annat område som är avsett för fast bosättning. Uppgifter som är relevanta i
sammanhanget är t.ex. om eventuella byggnader på markområdet är
registrerade som fritidshus eller bostadshus, om det i markområdets
omedelbara närhet finns andra bostadshus och om markområdet är
beläget inom ett oexploaterat område.
Fastigheten anhållan avser är ett 3850 m2 stort markområde, underlydande fastigheten 43-408-13-1 i Öfverby. Markområdet i ansökan är
beläget inom ett område som är avsett för fast bosättning.
Av utredningen framgår inget annat än att anhållan bör förordas.
Lagrum:
4 § Landskapsförordningen (2003:70)
Grunder för att fysiska personer skall få jordförvärvstillstånd
Landskapsstyrelsen beviljar jordförvärvstillstånd för fysiska personer i
enlighet med vad som föreskrivs i 12 § landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att markområdet i ansökan är beläget
inom ett område som är avsett för fast bosättning och kommunstyrelsen förordar givande av tillstånd, i enlighet med anhållan.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: BTN 308/2018
KS § 36

ÖVERTAGANDE AV ÖJVÄGEN TILL KOMMUNALVÄG

Kommunstyrelse 09.02.2021 § 36
Styrelseordförande för Öjvägen 1 John Hilander har den 26.1.2021,
med hänvisning till avtalet mellan kommunen och väglaget (Avtal om
övertagande av Öjvägen till kommunalväg KF § 94, 18.10.2018, nedan Avtalet), inkommit med anhållan om övertagande av Öjvägen 1
till kommunalväg.
Beslut om att ändra enskild väg till kommunalväg skall enligt 21 § 1
mom. i landskapslag (1964:13) om kommunalvägar fattas av kommunfullmäktige. Enligt nämnda moment ska kommunfullmäktiges beslut underställas landskapsregeringen för fastställelse.
Enligt punkt 2 i Avtalet skall hela vägområdet överlämnas vederlagsfritt med tillhörande nödvändiga markägartillstånd från alla berörda
markägare:
”Väglaget skall inlämna nödvändiga markägartillstånd från alla berörda
markägare där de vederlagsfritt överlåter mark för nämnd väg. Vägområdet 10 m, på de sträckor som förhållandena kräver bredare vägområde
pga. vägbankens höjd och slänternas utbredning skall detta ges vederlagsfritt.”

Konstateras att anhållan saknar de ovannämnda markägartillstånden
och anhållan måste kompletteras för att kunna handläggas.
Enligt punkt 7 i Avtalet övertas vägen till kommunalväg när kommunen gjort en godkänd slutsyn av grundförbättringen. Konstateras att
väglaget inte har anhållit om att slutsyn ska förrättas och detta har
inte heller gjorts. Kommunen anser härtill att förutsättningar för genomförandet av slutsyn saknas sålänge som väglaget inte inkommer
med svar på de påpekanden som kommunen vid flertal tillfällen lyft
upp med väglaget (bilaga).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen bereder väglaget möjlighet att komplettera sin anhållan med de avtalsenliga markägartillstånden samt med svar på hur
väglaget anser att grundförbättringen uppfyller kommunalvägsstandard.
Kompletteringen ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 9.3.2021
kl. 15.00.
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Ärendet kan avgöras även om väglaget inte inkommit med de begärda kompletteringarna inom den utsatta tiden.
BESLUT:
Sven-Eric Carlsson anmälde jäv. Kommunstyrelsen godkände jäv.
Sven-Eric Carlsson deltog inte i behandlingen av ärendet.
Kommunstyrelsen beslöt att:
-

Kommunstyrelsen bereder väglaget möjlighet att komplettera sin
anhållan med de avtalsenliga markägartillstånden samt med svar
på hur väglaget anser att grundförbättringen uppfyller kommunalvägsstandard.

-

Kompletteringen ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast
9.3.2021 kl. 15.00.

-

Ärendet kan avgöras även om väglaget inte inkommit med de begärda kompletteringarna inom den utsatta tiden.
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Dnr: KANSLI 31/2021
KS § 37

ANHÅLLAN OM TRAFIKREGLERING, KÄRINGSUND TRIATHLON 2021

Kommunstyrelse 09.02.2021 § 37
Åland Event har anhållit om trafikreglering med samma upplägg som
förra året (bilaga).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner anhållan med villkor om att arrangören
ska i god tid innan evenemanget meddela hushåll längs Käringsundsvägen om avvikande trafikarrangemang.
BESLUT:
Kommunstyrelsen ber att vägsträckningsalternativen är väl framkomliga.
I övrigt enligt förslag.
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MOTTAGNINGSUTRYMME FÖR KST

Kommunstyrelse 09.02.2021 § 38
Kommunernas socialtjänsts förbundsstyrelse har genom § 221
(7.12.2020) beslutat att ingå avtal med Eckerö kommun för hyra av
ett mottagningsutrymme vid Eckerö kommunkansli (bilaga).
Avtalsutkast för hyreskontrakt bifogas.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner avtalet, befullmäktigar kommundirektören att underteckna avtalet samt beslutar att skicka avtalet till KST för
godkännande.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 34/2021
KS § 39

REMISS, FÖRSLAG TILL NY LAGSTIFTNING OM TILLÄMPNING AV DEN NYA
ARBETSTIDSLAGEN

Kommunstyrelse 09.02.2021 § 39

Ålands landskapsregering har inkommit med utlåtandebegäran över
förslag till ny lagstiftning om tillämpning av den nya arbetstidslagen.
Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om tillämpning i
landskapset Åland av arbetstidslagen från år 1998 upphävs och ersätts av en ny blankettlag med likalydande namn, dock så att vissa
åländska undantag ska gälla på Åland.
En stor förändring som skulle föranledas av den nya lagen skulle vara
att arbetstidsbankerna inte längre skulle enbart regleras av kollektivavtal utan sådana bestämmelser som grundar sig på ett frivilligt arrangemang skulle införas även i lagstiftningen. Detta skulle ge arbetstagaren rätten att föra över inarbetad övertid, mertid och tidsomvandlingsbara penningersättningar till arbetstidsbanken men inte ordinarie
arbetstid, vilket ofta är möjligt via kollektivavtal. Vidare skulle gälla att
om det i ett kollektivavtal stadgas om regler kring arbetstidsbank ska
de fortsätta gälla.
Eckerö kommuns synpunkter bör vara landskapsregeringen tillhanda
senast den 5 april 2021 kl. 15.00.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen inbegär utlåtande från nämnderna. Nämndernas
svar bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast 16.3.2021 för att
kunna beaktas.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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KOMMUNENS KONTROLLANT, ÖJVÄGEN

Kommunstyrelse 09.02.2021 § 40
Kommunstyrelsen har den 11.2.2020 genom KS § 23 anlitat Fma Söderstigen som kommunens kontrollant för grundförbättringen av Öjvägen 1.
Kontrollantuppdraget verkställdes i enlighet med 6 punkten i Avtal om
övertagande av Öjvägen till kommunalväg (godkänd av kommunfullmäktige 18.10.2018 § 94) där det anges att kommunen ska utse en
representant som ska fungera som kontrollant under hela grundförbättringen.
I och med att grundförbättringen inte slutfördes under 2020 måste
kommunen fortsättningsvis anlita en kontrollant som bland annat ska
delta på slutsynen.
Kostnaderna för kontrollanten under 2021 beror på hur arbetet med
grundförbättringen fortskrider men bör uppskattas upp till 6 000 euro
exklusive mervärdesskatt även om det är möjligt att kostnaderna inte
blir så höga. Kostnaderna belastar budgetmoment 4348-4200.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen fortsätter att anlita Fma Söderstigen som kommunens kontrollant för grundförbättringen av Öjvägen 1. Kontrollanten
har rätt att ta del av information som behövs för att genomföra detta
uppdrag.
Kostnaderna beräknas till 6 000 euro exklusive mervärdesskatt och
belastar budgetmoment 4348-4200.
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
33

Sammanträdesdatum
09.02.2021
KS § 41

IBRUKTAGANDE AV SOLGÅRDENS TILLÄGGSBYGGNATION

Kommunstyrelse 09.02.2021 § 41
Socialnämnden 01.02.2021 § 6
Tilläggsbyggnationen färdigställdes under år 2020 och numera finns
det sammanlagt 19 permanenta och två periodplatser i Solgården. Av
budget 2021 framgår de tilltänkta nya tjänsterna för driftsverksamheten.
I samband med personalplaneringen för de nya tjänsterna behöver
nämnden också ta i beaktande att genom SN § 130 / 7.12.2020 beslutade nämnden att som tillfällig lösning för hemtjänst ute förlänga
avtalet med Folkhälsan (hemservice på vardags förmiddagar) till och
med 28.2.2021.
Socialnämnden har även beslutat att bevilja Charlotte Grönlund
tjänstledigt från sin befattning som administrativ närvårdare till och
med 31.12.2020 (8.9.2020 SN § 88). Vid samma sammanträde beslöt
socialnämnden även att anställa Caroline Hilander som vik. administrativ närvårdare dagtid till och med 31.12.2020 (8.9.2020 SN § 89).
FÖRSLAG:
Nämnden diskuterar ibruktagande av den nya delen, personalplaneringen samt ledningsfunktionen för äldreomsorgen.
BESLUT:
Nämnden diskuterade ibruktagande av den nya delen, personalplaneringen samt ledningsfunktionen för äldreomsorgen.
Nämnden föreslår till kommunstyrelsen att avtalet med Folkhälsan
gällande hemtjänst ute förlängs i tre månader under tiden 1.3. –
31.5.2021 i syfte med att hinna med personalplaneringen samt med
tanke på corona-pandemin.
Nämnden föreslår gemensam genomgång med kommunstyrelsen
gällande inriktningen på planeringen av äldreomsorgen i Eckerö.

Kommunstyrelse 09.02.2021 § 41
Socialnämnden föreslår till kommunstyrelsen att avtalet med Folkhälsan gällande hemtjänst ute förlängs i tre månader under tiden 1.3. –
31.5.2021 i syfte med att hinna med personalplaneringen samt med
tanke på corona-pandemin.
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Kostateras att Folkhälsans insatser varit viktiga och Folkhälsan har
fått positivt respons från klienterna över sitt arbete.
Vid övervägandet om förlängningen av avtalet behöver kommunen
dock även ta i beaktande upphandlingsbestämmelserna och de behov som verksamheten har i dagsläget. Alternativ till förlängningen av
avtalet är att kommunen anställer en tidsbunden närvårdare i periodarbete. En anställning skulle öka flexibiliteten inom äldreomsorgens
verksamhetsplanering.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ger socialförvaltningen i uppdrag att inom ramen
för budgeterade medel anställa tidsbunden närvårdare i periodarbete,
med huvudsaklig arbetsuppgift hemtjänst ute.
Kommunstyrelsen bjuder till ett möte med socialnämnden. Vid mötet
deltar även äldreomsorgsledaren och kommundirektören.
BESLUT:
Kommunstyrelsen ger socialförvaltningen i uppdrag att inom ramen
för budgeterade medel anställa tidsbunden närvårdare i periodarbete,
med huvudsaklig arbetsuppgift hemtjänst ute.
Kommunstyrelsen bjuder socialnämnden till ett gemensamt möte
onsdag 17.2.2021 kl. 18:30. Vid mötet deltar även äldreomsorgsledaren och kommundirektören.
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Dnr: KANSLI 328/2020
KS § 42

BEGÄRAN OM SYNPUNKTER PÅ ANDRA UTKAST TILL HAVSPLAN FÖR ÅLAND

Kommunstyrelse 09.02.2021 § 42
Kommunstyrelse 19.01.2021 § 8

Ålands landskapsregering har den 15.12.2020 inkommit med begäran
om kommunens synpunkter på andra utkastet till Havsplan för Åland.
Det första utkastet till havsplan var på remiss i slutet av år 2019. Den
viktigaste förändringen är att förslaget nu begränsar sig till landskapets allmänna vatten d.v.s. de vatten i ytterskärgården och öppet hav
som förvaltas av Ålands landskapsregering.
Planen redovisar hur de allmänna vattenområdena långsiktigt ska användas. Efter att synpunkterna från den andra remissen bearbetats
kommer en riktgivande plan för framtida användning av landskapets
allmänna vatten antas av landskapsregeringen i mars 2021. Remissvar ska inlämnas senast den 15.02.2021 kl. 16.15.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen inbegär utlåtande i ärendet från byggnadstekniska
förvaltningen. Utlåtandet bör vara kommunstyrelsen tillhanda den
2.2.2021.
BESLUT:
Enligt förslag.
Kommunstyrelse 09.02.2021 § 42
Byggnadstekniska förvaltningens utlåtande finns bilagt till ärendet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar byggnadstekniska förvaltningens utlåtande i sitt
namn och skickar svaret till landskapsregeringen enligt följande:
Landskapet begär kommunens synpunkter över deras havsplan inom
landskapets havsområde. Eckerö kommun kan konstetera att denna
havsplan följer riktlinjerna för EU:s direktiv om havsplan och ser inte
att den påför något som skulle påverka Eckerö kommuns intressen.
Havsplanen blir inte bindande för kommunerna utan redovisar förslag
hur allmänna vattenområden ska användas i framtiden.
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BESLUT:
Landskapet begär kommunens synpunkter över deras havsplan inom
landskapets havsområde. Eckerö kommun konstaterar att det potentiella området för fiskodlingen vid nordvästra Eckerö har sedan länge
ingått som ett referensområde för fiskeribyråns provfiske och att framtidens fiskebruk ska ske på land. Havsplanen blir inte bindande för
kommunerna utan redovisar förslag hur allmänna vattenområden ska
användas i framtiden.
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KS § 43

ORGANISERINGEN AV ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN

Kommunstyrelse 09.02.2021 § 43
Kommunfullmäktige har genom KF § 16 av den 27 februari 2020 utsett socialnämnden för mandatperioden 2020-2021.
Kommunstyrelsen önskar lyfta upp en diskussion till kommunfullmäktige huruvida kommunen ska fortsätta ha en separat nämnd för äldreomsorg.
FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen lyfter upp ett diskussionsärende till kommunfullmäktige.
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: 18-24, 26-36, 39, 41-43
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 25, 37, 38, 40
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: 25, 37, 38, 40 §§
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.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
39

Sammanträdesdatum
09.02.2021
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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