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Sammanträdesdatum
8.3.2016

Nr.
4

Plats och tid

Kommunkansliet tisdagen 8.3.2016 kl. 18:00-22.05

Beslutande

Mikael Selander
John Hilander
Sanna Söderlund
Jan-Anders Öström
Teres Backman
Gunilla Holmberg
Susann Fagerström
Janne Fagerström

ordförande
viceordförande, frånvarande
ersättare
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Föredragande

Åsa Gustafsson

tf. kommundirektör

Övriga närvarande

Anders Svebilius
Rune Söderlund

kommunfullmäktiges ordförande
kommunfullmäktiges viceordförande

Paragrafer

58-90

Underskrifter

ordförande

sekreterare

Mikael Selander

Åsa Gustafsson

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö måndagen 14.3. 2016, kl. 14.30

Janne Fagerström

Gunilla Holmberg

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby 15.3. 2016 kl. 9.00.

Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid

Åsa Gustafsson

Underskrift

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2

Sammanträdesdatum
8.3.2016
KS § 58

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

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
8.3.2016
KS § 59

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Tf. kommundirektörns förslag:
Till protokolljusterare väljs Janne Fagerström och Gunilla Holmberg.
Beslut om tid och plats för justering tas på sammanträdet.
BESLUT:
Till protokolljusterare valdes Janne Fagerström och Gunilla Holmberg. Protokollet justeras 14.3.2016 kl. 14.30.

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
8.3.2016
KS § 60

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Föredragningslistan godkändes.

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
8.3.2016
KS § 61

AVTAL OM FRISKVÅRD

Det har yttrats önskemål från kommunens personal om att friskvårdsavtal med Fananamma (PTFannyLindström, enskild firma) i
Godby. Företaget tillhandahåller träning av olika slag, mestadels vid
Ålands Idrottscenter i Godby, men även emellanåt på andra ställen,
t.ex. utomhus. Avtalsutkast är bilagt.
./.
Tf. kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen godkänner att Eckerö kommun ingår avtal med
Fananamma (PTFannyLindström) enligt bilaga. Tf. kommundirektören
undertecknar avtalet för kommunens räkning.
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
8.3.2016
KS § 62

ARBETSAVTAL LOKALVÅRDARE

Kommunkansliet har fått besked att ordinarie lokalvårdare på kommunkansliet inte återkommer till sin tjänst förrän tidigast 28.2.2017.
Vikarie bör anställas så snart som möjligt. F.n. bedöms behovet uppgår till 21% av heltid eller 8 timmar/vecka, vilket även innefattar vissa
utrymmen i till kommunkansliet gränsande hus. För tjänsten ifråga är
26% av heltid budgeterat för 2016. Utkast till arbetsavtal är bilagt.
./.
Tf. kommundirektörens förslag
Janevir Mattsson anställs som vikarie 8.3.2016-28.2.2017, enligt bilagt utkast till arbetsavtal. Kommundirektören undertecknar arbetsavtalet för kommunens räkning.
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
8.3.2016
KS § 63

ÄNDRING AV PRISET PÅ PERSONALMÅLTID

Kommunen säljer personalmåltider till personalen som inte har rätt till
kostförmån till ett pris om 6,20 euro för lunch eller middag enligt av
kommunfullmäktige fattat beslut av 31.3.2015.
I skatteförvaltningens beslut om naturaförmåner för år 2016 fastställs
följande vad gäller kostförmån för personalmåltider:
Värdet av en kostförmån är 6,30 euro per måltid om summan av de
direkta kostnader som arbetsgivaren haft för anskaffning av förmånen
plus momsen på dessa kostnader uppgår till minst 6,30 euro och
högst 10,20 euro. Om beloppet understiger 6,30 euro eller överstiger
10,20 euro anses förmånens värde vara detsamma som summan av
de direkta kostnaderna plus momsen på dessa kostnader.
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att priset för personalmåltid för lunch och middag fastställs till 6,30 (inkl. moms)
euro/måltid från och med den 20.3.2016.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
8.3.2016
KS § 64

BYGGNADSKOMMITTÉN SOLGÅRDENS KÖK

KS 4.2.2014 § 26
Kommunfullmäktige beslöt 30.12.2013 att kommunstyrelsen tillsätter
en arbetsgrupp för tillbyggnad av Solgårdens kök och daghemmet.
Arbetsgruppens uppgift är att:
- Verkställa projektering och kostnadsberäkning
- Föreslå tidsplan för arbetena
- Upphandling
- Delta i arbetsplatsmöten
- Dokumentering
- Rapportera till byggnads- och miljönämnden, kommunstyrelsen
- Byggnadskommittén medverkar och stöder arbetet till tillbyggnaderna är klara
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen tillsätter en byggnadskommitté.
BESLUT:
Till byggnadskommittén valdes:
Brage Eklund (ordförande och sammankallare)
Christina Jansson
Rune Söderlund
Niclas Häggblom
Henrietta Hellström
Kommittén har rätt att upphandla projekt och inkalla nödvändiga utomstående sakkunniga. Kommittén utser projektansvarig och sekreterare.
Arbetsgruppens uppgift är att:
- Verkställa projektering och kostnadsberäkning
- Föreslå tidsplan för arbetena
- Upphandling
- Delta i arbetsplatsmöten
- Dokumentering
- Rapportera till kommunstyrelsen
- Byggnadskommittén medverkar och stöder arbetet till tillbyggnaderna är klara

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
8.3.2016
Tekniska nämnden 14.15.2015 § 135

Tillbyggnaden och renoveringen av Solgårdens kök är klart. Arbetskommittén höll slutsyn 08.12.2015 och verksamheten har
återupptagits.
Kökscontainrarna returnerades 16.11.2015.
Arbetskommittén kommer att anhålla om befrielse från sitt uppdrag. Garantisyn ska hållas på projektet senast två månader innan garantitiden går ut.
TN §135 14.12.2015
FÖRSLAG:
Tekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom.
TN §135 14.12.2015
BESLUT:
Enligt förslag.

KS § 64/8.3.2016
Arbetskommittén har inkommit med slutredovisning, se bilaga,
och beslut om anhållan om befrielse från uppdraget.
./.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen beviljar kommittén befrielse från uppdraget.
BESLUT:
Styrelsen antecknade redovisningen till kännedom och beviljade
kommittén befrielse från uppdraget.

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
8.3.2016

Dnr: BYGG 345/2015
KS § 65

ANHÅLLAN OM BEFRIELSE AV AVGIFTER

KS § 360/17.12.2015
Anette Andersson har för Firma Anette Anderssons räkning anhållit om befrielse från avgift för tillsyn för uppförande av fem stugor
med tillhörande servicebyggnad och om befrielse från anslutningsavgift för vatten och avlopp till servicebyggnaden, se bilaga.
./.
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför Kommunfullmäktige att
Firma Anette Andersson beviljas befrielse från anslutningsavgift
för vatten och avlopp till servicebyggnaden, men att Firma Anette
Andersson inte beviljas befrielse från avgift för tillsyn för uppförande av fem stugor med tillhörande servicebyggnad.
BESLUT:
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet för vidare beredning till
kommundirektören.

KS § 65/8.3.2016
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att
Firma Anette Andersson beviljas befrielse från anslutningsavgift
för vatten och avlopp till servicebyggnaden, men att Firma Anette
Andersson inte beviljas befrielse från avgift för tillsyn för uppförande av fem stugor med tillhörande servicebyggnad.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutade föreslå inför fullmäktige att firma
Anette Andersson inte beviljas befrielse från anslutningsavgift för
vatten och avlopp till servicebyggnaden och inte heller befrielse
från avgift för tillsyn för uppförande av fem stugor med tillhörande
servicebyggnad.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
8.3.2016
KS § 66

ANHÅLLAN OM BYTE AV VÄGNAMN

NKN § 12/28.20.2015
Gret-Lis Grönlund har inkommit med anhållan om att få byta namn
på väg i Marby. Nuvarande vägnamn är Nygårdsvägen, men önskemål om att få byta till Grönlund Idas väg eller Grönlundsvägen
finns.
FÖRSLAG:
Nämnden diskuterar ärendet.
BESLUT:
Närings- och kulturnämnden konstaterade att det inte är fråga om
vägnamnsbyte, utan att det är förslag på namn på en ny väg.
Nämnden föreslå enhälligt för kommunstyrelsen att den nya
vägen bör få namnet Grönlunds Idas väg.
KS § 66/8.3.3016
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar att vägen ifråga får namnet Grönlund Idas väg.
BESLUT:
Styrelsen återremitterade ärendet till Närings- och kulturnämnden
för vidare beredning.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
12

Sammanträdesdatum
8.3.2016
KS § 67

MÖTEN I ÅLANDS SKOGSINDUSTRIER ANDELSLAG, ÅLANDS SKOGSÄGARE
ANDELSLAG, ÅLANDS SKOGSINDUSTRIER AB

Enligt § 12 5 kap. Eckerö kommuns förvaltningsstadga ska kommunstyrelsen företräda och föra kommunens talan genom att utse kommunens representanter i de sammanhang där kommunens rätt bör
bevakas om detta ej framgår av andra instruktioner. Vid förhinder för
de utsedda representanterna eller deras ersättare, företräds kommunen av kommunstyrelsens ordförande eller kommundirektören eller
någon av dem utsedd person.
Ålands Skogsindustrier Andelslag har kallat till medlemsmöte
22.3.2016 kl. 13.00, Ålands Skogsägare Andelslag till andelsstämma
22.3.2016 kl. 13.30 och Ålands Skogsindustrier Ab till bolagsstämma
22.3.2016 kl. 14.30, se bilaga.
Tf. kommundirektörens förslag
Styrelsen beslutar att inte sända någon representant till mötena.
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
8.3.2016
KS § 68

NÄRVARO- OCH YTTRANDERÄTT VID KOMMUNSTYRELSENS MÖTEN

I § 30/KS 16.2.2016 beslutades att frågan om närvaro- och yttranderätt vid styrelsens möten klargörs och att frågan tas upp som en särskild punkt vid styrelsens nästa möte.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen antecknar sig till kännedom vad förvaltningsstadgan f.n. innehåller rörande närvaro- och yttranderätt vid styrelsens möten, nämligen följande:
7:9 Närvaro vid sammanträden
Vid kommunala organs sammanträden har förutom ledamöterna följande personer närvaro- och yttranderätt:
* Vid kommunstyrelsens sammanträden äger fullmäktiges ordförande
och vice ordförande rätt att deltaga.
* Vid övriga organs sammanträden äger kommunstyrelsens ordförande samt kommunstyrelsens representant och kommundirektören
rätt att deltaga.
BESLUT:
Styrelsen antecknade sig till kännedom vad förvaltningsstadgan f.n.
innehåller rörande närvaro- och yttranderätt vid styrelsens möten,
nämligen följande:
7:9 Närvaro vid sammanträden
Vid kommunala organs sammanträden har förutom ledamöterna följande personer närvaro- och yttranderätt:
* Vid kommunstyrelsens sammanträden äger fullmäktiges ordförande
och vice ordförande rätt att deltaga.
* Vid övriga organs sammanträden äger kommunstyrelsens ordförande samt kommunstyrelsens representant och kommundirektören
rätt att deltaga.
Av det följer att ersättare inte närvarar vid kommunstyrelsens möten
då ordinarie ledamot är närvarande.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
8.3.2016
KS § 69

UPPDATERING AV HEMSIDAN

Kommundirektören har undersökt möjligheterna att göra en begränsad, men tillräcklig uppdatering, av hemsidan med syftet att den ska
innehålla ännu mer relevant och ändamålsenlig information än i dagsläget. På samma gång skulle den, utan egentligen större extrakostnader, också uppdateras utseendemässigt. Inledande konsultationer
har hållits med ett par experter på området. Den preliminära bedömningen är att kommunen behåller sin Juumla-hemsida, men enkelt
kan lägga in den i en ny ”template”/mall i Juumla till en inledande
kostnad för ett år om ca 50 euro. Vidare flyttas ev. nuvarande webhotell från Ålcom, där sidan f.n. ligger. Kostnad för ett fullt godtagbart
och pålitligt webhotell ligger på ca 4-5 euro/månad. En initialt uppdaterad version kan ev. tas i bruk om någon månad, varefter arbetet
med ytterligare uppdateringar kan fortgå.
En expert på området bedöms kunna göra det arbete som behövs på
runt 20-40 arbetstimmar. Timkostnaden ligger runt 60 euro/timme.
Utöver det kommer kommunkansliets personal att bidra med arbete.
Tf. kommundirektörens förslag
Styrelsen beslutar att en begränsad, men tillräcklig uppdatering, av
hemsidan med syftet att den ska innehålla ännu mer relevant och
ändamålsenlig information än i dagsläget, inom ramen för budgeterade medel. Ärendet delegeras till kommundirektören.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Sammanträdesdatum
8.3.2016
KS § 70

PERSONALFEST

Enligt av Kommunfullmäktige § 112/26.11.2009 fastställt reglemente
ordnar kommunens personal årligen en personalfest för samtliga anställda i kommunen. I reglementet anges bl.a. följande: Festen ska
befrämja sammanhållningen, arbetsglädjen och trivseln på arbetsplatsen. Festen ordnas av en avdelning inom kommunen. De som
ordnar festen får arrangera, planera och avgöra var festen ska hållas,
allt inom givna budgetramar. Alla ordinarie anställda samt vikarier för
minst tre månader inbjuds till festen. Kommunfullmäktige avsätter årligen anslag för ordnande av festen.
Personalen vid kommunkansliet är intresserade av att ordna festen
ifråga, en lördag i maj i år. Preliminärt planeras att festen hålls på
Ekeborg.

Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar frågan och ger ev. ytterligare riktlinjer.
BESLUT:
Kommunstyrelsen såg positivt på personalens initiativ.

Protokolljusterarnas signatur
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Sammanträdesdatum
8.3.2016
KS § 71

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST (KST)

KS § 364/17.12.2015
BESLUT:
Kommundirektören gavs i uppdrag att sondera med andra kommuner
med anledning av lagen om kommunernas socialtjänst (KST).
KS § 71/8.3.2016
Kommundirektörerna samarbetar om frågan om kommunernas
socialtjänst i syfte att bringa klarhet om bästa tillvägagångssätt rörande frågan. Den 7 mars 2016 kommer t.ex. ett heldagsmöte
mellan kommundirektörerna på Åland att ägnas frågan.
För styrelsens information biläggs landskapsregeringen förhandsbesked om en KST-lösning till norra Ålands kommuner.
./.
Vid möte mellan kommundirektörerna på Åland den 7 mars 2016
skisserades på en inriktning som skulle kunna utgöra ett förslag
som Ålands Kommunförbund (ÅKF) kan arbeta vidare med, enligt
bekräftelse vid ÅKF:s förbundsstämma den 29 april 2016.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen remitterade utkastet till förslag, se bilaga p. 10, till socialnämnden för utlåtande så snart som möjligt, med tanke på att
planen är att Ålands Kommunförbunds förbundsstämma den 29
april 2016 ska behandla frågan.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Sammanträdesdatum
8.3.2016
KS § 72

SAMARBETE MED HAMMARLANDS KOMMUN

KF § 89/12.11.2015
..
BESLUT:
Kommunfullmäktige antecknar slutrapporten från gruppen om samarbete med Hammarland till kännedom, se bilaga § 89. Rapporten överförs till kommunstyrelsen för vidare arbete i samarbetsfrågan.
…
Föredragningslistan godkänns därefter utan kompletteringar.
KS § 72/8.3.2016
Samarbetsgruppens slutrapport innehåller förslag inom en rad olika
områden, se bilaga.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen remitterar strecksatserna 1, 3, 5, 7 och 8 till kommundirektören för vidare beredning.
Styrelsen remitterar strecksats 2 till Byggnadstekniska nämnden för
utlåtande.
Styrelsen remitterar strecksatserna 4 och 6 Socialnämnden för utlåtande.

BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Sammanträdesdatum
8.3.2016
KS § 73

MOTION 16.2.2012 OM ATT ECKERÖ KOMMUN SKA INHANDLA EN PORTABEL
HÖRSLINGA FÖR ATT UTÖKA KOMMUNENS TILLGÄNGLIGHET

Kommunfullmäktige gav 10.12.2015 kommunstyrelsen i uppdrag att
ta fram information om motion 16.2.2012 om att Eckerö kommun ska
inhandla en portabel hörslinga för att utöka kommunens tillgänglighet.
Vid efterforskningar har följande har framkommit: Kommunfullmäktige
remitterade i § 41/16.2.2012 frågan till styrelsen för vidare beredning.
Styrelsen beslutade i § 113/8.5.2012 att införskaffa en portabel hörslinga och att ärendet skulle delges fullmäktige för kännedom. Hörselslinga införskaffades och finns nu tillgänglig.
I 8 § 4 kap. Eckerö kommuns förvaltningsstadga sägs bl.a. följande
om motioner:
”Ärendet skall beredas inom sådan tidsfrist att kommunfullmäktige
kan fatta beslut i ärendet senast inom ett år efter det att motionen
väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna frist skall förhållandet meddelas kommunfullmäktige senast inom stipulerad tidsfrist för motioners avgörande. Kommunfullmäktige skall informeras
om vad som framkommit vid beredningen. Kommunfullmäktige kan
besluta om att avskriva motionen från vidare behandling eller medgiva förlängd tidsfrist för motionens beredning och avgörande.”

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen informerar fullmäktige om vad som framkommit vid efterforskningar och föreslår, med tanke på att syftet med motionen uppfyllts, inför fullmäktige att motionen avskrivs från vidare behandling.

BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__
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__/__20__
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Sammanträdesdatum
8.3.2016
KS § 74

MOTION 17.4.2012 OM INFÖRANDE AV ÄLDRERÅD

Kommunfullmäktige gav 10.12..2015 kommunstyrelsen i uppdrag att
ta fram information om motion 17.4.2012 om införande av äldreråd.
Vid efterforskningar har följande framkommit: Kommunstyrelsen beslutade i § 114/8.5.2012 att överföra ärendet till socialnämnden. Socialnämnden antecknade motionen till kännedom i § 81 4.6.2012 och
beslutade sända ett förslag angående ett gemensamt äldreråd för
landskapet Åland till äldreomsorgsutredaren på Ålands landskapsregering.
I 8 § 4 kap. Eckerö kommuns förvaltningsstadga sägs bl.a. följande
om motioner:
”Ärendet skall beredas inom sådan tidsfrist att kommunfullmäktige
kan fatta beslut i ärendet senast inom ett år efter det att motionen
väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna frist skall förhållandet meddelas kommunfullmäktige senast inom stipulerad tidsfrist för motioners avgörande. Kommunfullmäktige skall informeras
om vad som framkommit vid beredningen. Kommunfullmäktige kan
besluta om att avskriva motionen från vidare behandling eller medgiva förlängd tidsfrist för motionens beredning och avgörande.”

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen informerar fullmäktige om vad som framkommit vid efterforskningar och föreslår, med tanke på att motionen har behandlats
av socialnämnden och den tid som förflutit, inför fullmäktige att motionen avskrivs från vidare behandling.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Sammanträdesdatum
8.3.2016
KS § 75

MOTION 14.6.2012 OM ÅTGÄRDER FÖR ARBETSLÖSHET

Kommunfullmäktige gav 10.12.2015 kommunstyrelsen i uppdrag att
ta fram information om motion 14.6.2012 om åtgärder för arbetslöshet. I motionen uppgavs att i Saltvik ger kommunstyrelsen enheterna i
uppdrag att se över möjligheterna att budgetera för sommararbete för
ungdomar 15-17 år.
Vid efterforskningar har följande framkommit: Styrelsen beslutade i §
271/23.10.2012 att enheterna skulle se över möjligheterna att anställa
personal i läroavtal eller på annat vis kontrollera möjligheten att anställa arbetslösa. Vidare skulle möjligheten att stöda lokala företag
och föreningar för att anställa arbetslösa ungdomar undersökas.
I 8 § 4 kap. Eckerö kommuns förvaltningsstadga sägs bl.a. följande
om motioner:
”Ärendet skall beredas inom sådan tidsfrist att kommunfullmäktige
kan fatta beslut i ärendet senast inom ett år efter det att motionen
väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna frist skall förhållandet meddelas kommunfullmäktige senast inom stipulerad tidsfrist för motioners avgörande. Kommunfullmäktige skall informeras
om vad som framkommit vid beredningen. Kommunfullmäktige kan
besluta om att avskriva motionen från vidare behandling eller medgiva förlängd tidsfrist för motionens beredning och avgörande.”

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen informerar fullmäktige om vad som framkommit vid efterforskningar och föreslår, med tanke på att syftet med motionen åtminstone delvis förefaller uppfyllt och den tid som förflutit, inför fullmäktige att motionen avskrivs från vidare behandling.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
21

Sammanträdesdatum
8.3.2016
KS § 76

MOTION 20.9.2012 OM ATT MOTIONSBANAN BÖR ÅTGÄRDAS

Kommunfullmäktige gav 10.12.2015 kommunstyrelsen i uppdrag att
ta fram information om motion 20.9.2012 om att motionsbanan bör
åtgärdas.
Vid efterforskning har följande framkommit: Styrelsen remitterade i §
304/6.11.2012 ärendet till skol- och fritidsnämnden för vidare beredning. Senare har motionsbanan förbättrats. Kommunfullmäktige har
genom sitt budgetbeslut om 2016 års budget i § 109/10.12.2015
tillägnat motionsbanan ytterligare medel.
I 8 § 4 kap. Eckerö kommuns förvaltningsstadga sägs bl.a. följande
om motioner:
”Ärendet skall beredas inom sådan tidsfrist att kommunfullmäktige
kan fatta beslut i ärendet senast inom ett år efter det att motionen
väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna frist skall förhållandet meddelas kommunfullmäktige senast inom stipulerad tidsfrist för motioners avgörande. Kommunfullmäktige skall informeras
om vad som framkommit vid beredningen. Kommunfullmäktige kan
besluta om att avskriva motionen från vidare behandling eller medgiva förlängd tidsfrist för motionens beredning och avgörande.”

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen informerar fullmäktige vad som framkommit vid efterforskningar och föreslår, med hänsyn till att syftet med motionen uppfyllts,
att motionen avskrivs från vidare behandling.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
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__/__20__
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Sammanträdesdatum
8.3.2016
KS § 77

MOTION 8.11.2012 OM UPPDATERING AV HEMSIDAN

Kommunfullmäktige gav 10.12.2015 kommunstyrelsen i uppdrag att
ta fram information om motion 8.11.2012 om uppdatering av hemsidan.
Vid efterforskningar har följande framkommit: En synlighetsgrupp tillsattes av styrelsen i § 158/12.8.2014 och avlämnade senare slutrapport. Vidtagande av åtgärder föll enligt rapporten bl.a. på kommundirektören.
I 8 § 4 kap. Eckerö kommuns förvaltningsstadga sägs bl.a. följande
om motioner:
”Ärendet skall beredas inom sådan tidsfrist att kommunfullmäktige
kan fatta beslut i ärendet senast inom ett år efter det att motionen
väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna frist skall förhållandet meddelas kommunfullmäktige senast inom stipulerad tidsfrist för motioners avgörande. Kommunfullmäktige skall informeras
om vad som framkommit vid beredningen. Kommunfullmäktige kan
besluta om att avskriva motionen från vidare behandling eller medgiva förlängd tidsfrist för motionens beredning och avgörande.”

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen informerar fullmäktige om vad som framkommit vid efterforskningar och föreslår, att arbete nu pågår för att uppdatera hemsidan (se relevant paragraf ovan) och med tanke på den tid som förflutit, inför fullmäktige att motionen avskrivs från vidare behandling.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__
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__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
23

Sammanträdesdatum
8.3.2016
KS § 78

MOTION 30.5.2013 OM UTVÄRDERING AV MILJÖSTATIONER

Kommunfullmäktige gav 10.12.2015 kommunstyrelsen i uppdrag att
ta fram information om motion 30.5.2013 om utvärdering av miljöstationer.
Vid efterforskningar har följande framkommit: Under 2014 strukturerades återvinningscentralen (ÅVC) om och skyltningen på området
gjordes om för att bättre kunna ta emot större mängder förpackningsavfall efter att återvinningsstationen i Storby stängts. Under 2015 har
Byggnads- och miljönämnden arbetat med en ombyggnad av centralen. Ombyggnaden ska genomföras under 2016. Budgetmedel har
avsatts för detta av fullmäktige i beslut om budget för 2016 i §
109/10.12.2015. Kommunstyrelsen har beslutat att de sex återstående återvinningsstationerna ska vara kvar i drift.
I 8 § 4 kap. Eckerö kommuns förvaltningsstadga sägs bl.a. följande
om motioner:
”Ärendet skall beredas inom sådan tidsfrist att kommunfullmäktige
kan fatta beslut i ärendet senast inom ett år efter det att motionen
väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna frist skall förhållandet meddelas kommunfullmäktige senast inom stipulerad tidsfrist för motioners avgörande. Kommunfullmäktige skall informeras
om vad som framkommit vid beredningen. Kommunfullmäktige kan
besluta om att avskriva motionen från vidare behandling eller medgiva förlängd tidsfrist för motionens beredning och avgörande.”

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen informerar fullmäktige om vad som framkommit vid efterforskningar och föreslår, med tanke på att det huvudsakliga syftet
med motionen uppfyllts, inför fullmäktige att motionen avskrivs från
vidare behandling.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
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__/__20__
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Sammanträdesdatum
8.3.2016
KS § 79

MOTION 12.9.2013 OM UTVÄRDERING AV MATSITUATIONEN FÖR ÄLDRE

Kommunfullmäktige gav 10.12.2015 kommunstyrelsen i uppdrag att
ta fram information om motion 12.9.2013 om utvärdering av matsituationer för äldre.
Vid efterforskning har följande framkommit: Motionen remitterades till
Socialnämnden för vidare beredning. Den s.k. köksgruppen som inrättades av kommunfullmäktige 30.12.2013 skulle i sitt arbete beakta
motionen. Köksgruppens slutrapport med förslag till åtgärder delgavs
socialnämnden, skol- och fritidsnämnden, tekniska nämnden samt
centralkansliet. Rapporten skulle sedan följas upp 31.3.2015, vilket
inte förefaller ha genomförts.
I 8 § 4 kap. Eckerö kommuns förvaltningsstadga sägs bl.a. följande
om motioner:
”Ärendet skall beredas inom sådan tidsfrist att kommunfullmäktige
kan fatta beslut i ärendet senast inom ett år efter det att motionen
väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna frist skall förhållandet meddelas kommunfullmäktige senast inom stipulerad tidsfrist för motioners avgörande. Kommunfullmäktige skall informeras
om vad som framkommit vid beredningen. Kommunfullmäktige kan
besluta om att avskriva motionen från vidare behandling eller medgiva förlängd tidsfrist för motionens beredning och avgörande.”

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen informerar fullmäktige om vad som framkommit vid efterforskningar och föreslår, med tanke på att arbetet i frågan drivs vidare
av socialnämnden och den tid som förflutit, inför fullmäktige att motionen avskrivs från vidare behandling.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes
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Sammanträdesdatum
8.3.2016
KS § 80

MOTION 30.12.2013 OM ATT ÖKA MÖJLIGHETERNA FÖR KOMMUNINNEVÅNARE ATT
LYSSNA PÅ KOMMUNFULLMÄKTIGES MÖTEN

Kommunfullmäktige gav 10.12.2015 kommunstyrelsen i uppdrag att
ta fram information om motion 30.12.2013 om att öka möjligheterna
för kommuninnevånare att lyssna på kommunfullmäktiges möten.
Vid efterforskning har följande framkommit: Kommunfullmäktige delegerade 30.12.2013 motionen till styrelsen för vidare beredning. Styrelsen har behandlat frågan vid ett tillfälle, § 43/18.2.2014, och delegerade då frågan till en arbetsgrupp, som skulle utses efter semesterperioden. Enligt vad som framkommit har frågan inte behandlats igen.
I 8 § 4 kap. Eckerö kommuns förvaltningsstadga sägs bl.a. följande
om motioner:
”Ärendet skall beredas inom sådan tidsfrist att kommunfullmäktige
kan fatta beslut i ärendet senast inom ett år efter det att motionen
väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna frist skall förhållandet meddelas kommunfullmäktige senast inom stipulerad tidsfrist för motioners avgörande. Kommunfullmäktige skall informeras
om vad som framkommit vid beredningen. Kommunfullmäktige kan
besluta om att avskriva motionen från vidare behandling eller medgiva förlängd tidsfrist för motionens beredning och avgörande.”

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen informerar fullmäktige om vad som framkommit vid efterforskningar och föreslår, med tanke på den tid som förflutit, inför fullmäktige att motionen avskrivs från vidare behandling.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Sammanträdesdatum
8.3.2016
KS § 81

MOTION 20.2.2014 OM KARTLÄGGNING AV HANDIKAPPARKERING VID KOMMUNENS
BYGGNADER

Kommunfullmäktige gav 10.12.2015 kommunstyrelsen i uppdrag att
ta fram information om motion 20.2.2014 om kartläggning av handikapparekring vid kommunens byggnader.
Vid efterforskning har följande framkommit: Kommunfullmäktige
20.2.2014 sände ärendet till styrelsen för vidare beredning. Styrelsen
behandlade frågan vid ett tillfälle, § 69/8.4.2014, och sände då frågan
till tekniska förvaltningen för åtgärd. Parkeringsskyltar vid kommunens byggnader är åtgärdade. Kartläggning har enligt vad som framkommit inte gjorts.
I 8 § 4 kap. Eckerö kommuns förvaltningsstadga sägs bl.a. följande
om motioner:
”Ärendet skall beredas inom sådan tidsfrist att kommunfullmäktige
kan fatta beslut i ärendet senast inom ett år efter det att motionen
väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna frist skall förhållandet meddelas kommunfullmäktige senast inom stipulerad tidsfrist för motioners avgörande. Kommunfullmäktige skall informeras
om vad som framkommit vid beredningen. Kommunfullmäktige kan
besluta om att avskriva motionen från vidare behandling eller medgiva förlängd tidsfrist för motionens beredning och avgörande.”

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen informerar fullmäktige om vad som framkommit vid efterforskningar och föreslår, med tanke på att syftet åtminstone delvis
uppfyllts och den tid som förflutit, inför fullmäktige att motionen avskrivs från vidare behandling.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes
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Sammanträdesdatum
8.3.2016
KS § 82

MOTION 27.3.2014 OM KARTLÄGGNING AV KOMMUNENS BOSTÄDER

Kommunfullmäktige gav 10.12.2015 kommunstyrelsen i uppdrag att
ta fram information om motion 27.3.2014 om kartläggning av kommunens bostäder.
Vid efterforskning har följande framkommit: Ärendet har behandlats
av styrelsen vid ett tillfälle, § 70/8.4.2014, och återremitterades då.
Ärendet förefaller inte ha behandlats igen av styrelsen.
I 8 § 4 kap. Eckerö kommuns förvaltningsstadga sägs bl.a. följande
om motioner:
”Ärendet skall beredas inom sådan tidsfrist att kommunfullmäktige
kan fatta beslut i ärendet senast inom ett år efter det att motionen
väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna frist skall förhållandet meddelas kommunfullmäktige senast inom stipulerad tidsfrist för motioners avgörande. Kommunfullmäktige skall informeras
om vad som framkommit vid beredningen. Kommunfullmäktige kan
besluta om att avskriva motionen från vidare behandling eller medgiva förlängd tidsfrist för motionens beredning och avgörande.”
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen informerar fullmäktige om vad som framkommit vid efterforskningar och föreslår, med tanke på den tid som förflutit, inför fullmäktige att motionen avskrivs från vidare behandling.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Sammanträdesdatum
8.3.2016
KS § 83

MOTION 10.12.2015 OM KOMMUNALT SAMARBETE

Vid kommunfullmäktige 10.12.2015 ingavs en motion om kommunalt
samarbete, se bilaga. Fullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag
att bereda motionen, § 99/10.12.2015.
Motionsingivaren hemställer om att kontakt tas i skyndsam ordning
med Hammarland och andra kommuner, företrädesvis kommunerna
på norra Åland, rörande möjligheterna till samarbete främst inom den
sociala sektorn för utarbetande av samarbetsavtal. Förslagsvis riktar
kommunen också en begäran/förfrågan om att få delta i de presidiemöten som ordnas på Norra Åland 1-3 gånger per år för att delta i
diskussioner om framtida samarbetsmöjligheter. Sonderingar bör
även göras inom Byggnadsnämndens verksamhetsområde för att
möjliggöra ett samarbete med andra kommuner om byggnadsinspektion. Eckerö och andra mindre kommuner är sårbara idag med endast
en tjänsteman och ärenden samlas lätt på hög under ledigheter och
eventuella sjukperioder.
I sammanhanget kan noteras att samarbetsgruppen HammarlandEckerö avgav slutrapport till kommunfullmäktige § 89/12.11.2015, vilken tas upp av styrelsen ovan, se relevant paragraf.

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen remitterar frågan om kontakter i syfte att diskutera behov
av, och ev. sondera om möjligheter till, samarbetsavtal inom den sociala sektorn till socialnämnden, med tillägget att ärendet bör tas upp
samtidigt som relevanta delar (strecksatser 4 och 6) av rapporten från
samarbetsgruppen Hammarland-Eckerö, se paragraf ovan.
Vid diskussionen i socialnämnden beaktas vad som f.n. är känt om
utvecklingen av en gemensam socialtjänst för kommunerna (KST).
Frågan om samarbete med andra kommuner om byggnadsinspektion
remitterar styrelsen till byggnadstekniska nämnden för utlåtande, med
tillägget att ärendet bör tas upp samtidigt som relevanta delar (strecksats 2) av rapporten från samarbetsgruppen Hammarland-Eckerö, se
paragraf ovan.

BESLUT:
Enligt förslag.
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MOTION 10.12.2015 OM GRÖN EL

Vid kommunfullmäktige 10.12.2015 ingavs en motion om grön el, se
bilaga. Fullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att bereda motionen, § 99/10.12.2015.
Motionsingivaren hemställer att kommunfullmäktige ger i uppdrag till
kommunstyrelsen att ingå avtal om grön el med kommunens elleverantör, Ålands Elandelslag.
Enligt uppgift förbrukade Eckerö kommun år 2014 ca 878 000 kWh el.
Merkostnad för kommunen baserat på 2014 års förbrukning är ca 570
euro inkl. moms eller 440 euro exkl. moms.

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen sänder frågan till Byggnadstekniska nämnden för utlåtande.
BESLUT:
Enligt förslag.
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MOTION 10.12.2015 OM IT I SKOLAN

Vid kommunfullmäktige 10.12.2015 ingavs en motion om IT i skolan,
se bilaga. Fullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att bereda
motionen, § 99/10.12.2015.
Motionsingivaren hemställer om att fullmäktige fattar ett principbeslut
om ”linjedragning” gällande IT i skolan och att Skolnämnden i samarbete med skolans kollegium ges i uppdrag att se över om/hur läsplattor kan införskaffas och integreras i undervisningen. För ett större initialt inköp av läsplattor behöver medel upptas i budgeten för investeringen.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen sänder motionen till Skol- och fritidsnämnden för utlåtande.
BESLUT:
Enligt förslag.
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MOTION 25.2.2016 OM LÄRARBOSTÄDERNA VID ECKERÖ SKOLA I STORBY

KS § 284/13.10.2015
./.

Konstateras att Ålands förvaltningsdomstols beslut 60/2015 den
8.6.2015, bilaga § 284, gällande kommunfullmäktiges beslut §
77/18.9.2014 har vunnit laga kraft.
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar delge kommunfullmäktige att kommunfullmäktiges beslut gällande § 77/18.9.2014 vunnit laga kraft och således kan verkställas.
BESLUT:
Enligt förslag.

KF § 85/22.10.2015

./.
./.
./.
./.
./.
./.
./.

- Ålands förvaltningsdomstols beslut 60/2015 den
8.6.2015 finns i bilaga § 85 - 1.
- Utlåtande av Erik Hjärne om renovering den 4.11.12 finns i
bilaga § 85 - 2.
- Besiktningsprotokoll av Tommy Saarinen den 26.11.13 finns i
bilaga § 85 - 3.
Renoveringskalkyl av Tommy Saarinen den 4.12.13 finns i
bilaga § 85 - 4.
Fastighetsvärdering av Robert Gustafsson den 18.12.13 finns i
bilaga § 85 - 5.
Rivningskalkyl av Tommy Saarinen den 13.1.14 finns i
bilaga § 85 - 6.
Utlåtande av Tommy Saarinen den 29.6.15 finns i
bilaga § 85 - 7.

BESLUT:
Kommunfullmäktige konstaterar att fullmäktiges beslut gällande §
77/18.9.2014 vunnit laga kraft och således skall verkställas.

KS § 86/8.3.2016
Vid kommunfullmäktigemöte 25.2.2016 ingavs motionen ”Lärarbostäderna vid Eckerö skola i Storby”, se bilaga. Fullmäktige sände motionen till styrelsen för vidare beredning.
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Ärendet har behandlats tidigare vid ett flertal tillfällen av fullmäktige
och styrelsen, senast vid KS § 284/13.10.2015 och KF §
85/22.10.2015, se ovanstående underlag från dessa två möten.
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar frågan.
BESLUT:
Susann Fagerström föreslog att en ny värdering av byggnaden skulle
genomföras. Förslaget vann inget understöd och förföll därmed.
Jan-Anders Öström föreslog följande beslutslydelse:
Kommunstyrelsen konstaterar att frågan under föregående mandatperiod utretts grundligt vid ett flertal tillfällen. De konsulter som kommunen har anlitat har samstämmigt och oberoende av varandra
kommit fram till samma resultat, d.v.s. att det inte är ekonomiskt försvarbart att genomföra en grundrenovering p.g.a. de kostnader som
beräknas uppstå. Kommunstyrelsen föreslår därför inför kommunfullmäktige att motionen lämnas utan åtgärd och vidare att redan fattade
beslut därmed verkställs.
Jan-Anders Öströms förslag vann understöd. Styrelsen beslutade
därmed i enlighet med Jan-Anders Öströms förslag.
Susann Fagerström reserverade sig mot beslutet.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
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FÖRLIKNINGSAVTAL

Enligt uppgift finns ev. möjlighet att ingå förlikning med förre kommundirektören Rasmus Basilier rörande den tvist som föreligger mellan denne och kommunen.
Ordförandens förslag:
Styrelsen diskuterar möjligheten och beslutar eventuellt lämna ett förslag inför fullmäktige. Ett förslag till förlikningsavtal har tagits fram.
BESLUT:
Åsa Gustafsson anmälde jäv. Det konstaterades att jäv förelåg. Åsa
Gustafsson närvarade inte under punkten. Teres Backman utsågs till
sekreterare för punkten.
Jan-Anders Öström föreslog att avtalet omfattas och sänds till kommunfullmäktige för godkännande. Förslaget understöddes av Teres
Backman. Styrelsen beslutade enligt Jan-Anders Öströms förslag.
Enligt § 5 i Landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet är förslaget till förlikningsavtal inte offentligt förrän saken är
slutligt avgjord.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
34

Sammanträdesdatum
8.3.2016
KS § 88

ECKERÖ UNGDOMSFÖRENING

Konstruktivt samarbete har den senaste tiden genomförts med företrädare för Eckerö Ungdomsförening.
Tf. kommundirektörens förslag:
Eckerö kommun har erhållit information om att oklarheterna i bokföringen utretts och att de transaktioner som inte hört till ungdomsföreningen regleras genom ett avtal mellan berörda parter.

Eckerö kommun har därför inte längre några yrkanden mot EUF och
meddelar polisen det skriftligen. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande skriver under meddelandet till polisen.

BESLUT:
Enligt förslag. Därutöver informeras fullmäktige om beslutet.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
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LEDAMOT I GEMENSAMMA RÄDDNINGSNÄMNDEN

KS § 24/8.2.2016
Eckerö kommun ingår i en gemensam räddningsnämnd omfattande
nio landskommuner. Området brand- och räddningsväsendet omfattar
handhavande, ledning, planering och administration av brand- och
räddningsväsendet samt befolkningsskyddet i kommunerna.
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige en ledamot i räddningsnämnden.

BESLUT:
Ordförande Mikael Selander förde fram gruppernas inlämnade förslag
att Kalle Björnhuvud föreslås bli ledamot i räddningsnämnden och
hans ersättare John Hilander.

Styrelsen beslutade föreslå inför fullmäktige att Kalle Björnhuvud utses till ledamot i räddningsnämnden och att hans ersättare är John
Hilander.

KF § 21/25.2.2016
Henrietta Hellström stödde styrelsens förslag. Ingen opponerade sig
mot styrelsens förslag. Fullmäktige beslutade utse Kalle Björnhuvud
till ledamot i gemensamma räddningsnämnden (för ”Räddningsområde Ålands landskommuner”) och John Hilander till ersättare.
KS § 89/8.3.2016
Enligt meddelande från Lennart Johansson, räddningschef, räddningsområde Ålands landskommuner, kan det konstateras att
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nämnden för Ålands landskommuner (RÅL) inte uppfyller bestämmelserna i 4 a § lagen om jämställdhet mellan kvinnor och
män (FFS 609/1986) som är tillämplig på Åland genom blankettlagstiftning.
Det finns inte något överenskommet förfarande mellan medlemskommunerna i RÅL hur denna situation ska hanteras och förslagsvis kan sedan den nya nämnden lyfta frågan och till nästa
period giva riktgivande förslag. Klart är dock att åtminstone fyra
kvinnor totalt måste utses till representanter i nämnden och emedan endast en medlemskommun (Lumparland) utsett en kvinna
som ordinarie medlem.
Tf. kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen diskuterar frågan.
BESLUT:
Sanna Söderlund föreslog att Gudrun Brändström utses till representant i RÅL. Förslaget vann inte understöd och förföll därmed.
Styrelsen föreslog därmed ingen ändring gällande representant
och ersättare i RÅL.
Frågan om hur 4 a § lagen om jämställdhet mellan kvinnor och
män (FFS 609/1986), som är tillämplig på Åland genom blankettlagstiftning, ska uppfyllas vid tillsättning av representanter i RÅL
bör beredas av RÅL nuvarande mandatperiod.
Styrelsen sände detta till fullmäktige för kännedom.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
37

Sammanträdesdatum
8.3.2016
KS § 90

ANMÄLNINGSÄRENDEN

-

Preliminär information om bokslut 2015 lämnas.

-

Svar från Ålands landskapsregering om Eckerö kommuns förslag
om hastighetsbegränsning Storby, se bilaga.

BESLUT:
Styrelsen ger i uppdrag till kommundirektören att sända förfrågan till
brandkåren om frågan om hastighetsbegränsning. Styrelsen återkommer sedan till ärendet.
Styrelsen antecknade i övrigt detta till kännedom.
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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: 58-60, 63, 65, 66, 71-90
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 61, 62, 64, 67-70
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: 61, 62, 64, 67-70
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delgivning av beslutet.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på.
Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.
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BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och
besvärstid

Myndighet till vilken besvär
kan anföras samt besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. Ändring i ett
beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändras med anledning av rättelseyrkandet kan ändring i beslutet sökas
genom kommunalbesvär av part eller kommunmedlem. Ett beslut får
överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att beslutet tillkommit i felaktig ordning, den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller om beslutet strider mot lag.
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands Förvaltningsdomstol
PB 31
22101 Mariehamn
Kommunalbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar
Förvaltningsbesvär, paragrafer:
Besvärstid dagar
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands landskapsstyrelse
Pb 60
22101 Mariehamn
Paragrafer:
Besvärstid 30 dagar
Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet.

Besvärskrift

I besvärsskriften skall uppges:
- ändringssökandes namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringar till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv, eller av
den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften
undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress
anges
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original
eller officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före be-
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besvärshandlingarna

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

Tilläggsuppgifter

Fogas till protokollet
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