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Sammanträdesdatum
08.02.2016
KS § 12

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
08.02.2016
KS § 13

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen väljer protokolljusterare. Beslut om tid och plats tas på
sammanträdet.
BESLUT:
Styrelsen valde Jan-Anders Öström och Susann Fagerström till protokolljusterare.
Styrelsen beslutade att protokollen justeras i turordning av följande
två personer:
Janne Fagerström och Gunilla Holmberg
Jan-Anders Öström och Susann Fagerström
John Hilander och Teres Backman
Protokollet justerades efter mötet.

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
08.02.2016
KS § 14

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Frågan om kommunstyrelsens representanter i nämnder enligt kap. 7
§ 10 tas upp vid styrelsens nästa möte.
Föredragningslistan godkändes med föreliggande innehåll.

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
08.02.2016
KS § 15

KOMMUNSTYRELSENS MÖTESORDNING 2015
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Eckerö kommuns förvaltningsstadga kap. 5 § 6 om sin mötesordning. Utöver ordinarie sammanträden
kan styrelsen kallas till möte då minst en tredjedel av kommunstyrelsens
ledamöter begär det för ett visst ärende eller då kommunstyrelsens ordförande anser att det behövs.

Särskilda omständigheter eller helger kan tillfälligt påkalla annan ordning.

Kommunstyrelsen har tidigare vanligen sammankallats till ordinarie möten den
andra och fjärde tisdagen i månaden under 2014.

Tf. kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen sammanträder i regel till ordinarie möten den andra och
fjärde tisdagen i månaden under 2016.

Utöver ordinarie sammanträden kan styrelsen kallas till möte då minst en
tredjedel av kommunstyrelsens ledamöter begär det för ett visst ärende eller då kommunstyrelsens ordförande anser att det behövs.

Särskilda omständigheter eller helger kan tillfälligt påkalla annan ordning.

Mötesordningen bestäms t.o.m. 30.6.2016, för att på det första mötet efter
det datumet fastställa mötesordningen för resten av 2016.

BESLUT:
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
08.02.2016
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
08.02.2016
KS § 16

DISPOSITIONSRÄTT ECKERÖ KOMMUN

Det finns behov av en uppdatering av vilka som har dispositionsrätt
för Eckerö kommun.
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att Maarit Grönlund och Berit RosenqvistMetsik, har rätt att disponera Eckerö kommuns konton.
BESLUT:
Styrelsen beslutade enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.

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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Sida
8

Sammanträdesdatum
08.02.2016
KS § 17

ANHÅLLAN OM NYTTJANDERÄTTSAVTAL STORBY BYALAG

Storby byalag överenskom vid byalagets extra delägarstämma
22.11.2015 att förhandla med kommunen om ett nyttjanderättsavtal
med Eckerö kommun angående Sandvikens badstrand. Byalaget har
ingett förslag till avtal, se bilaga.
./.

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen remitterar avtalsutkastet till den från 1.3.2016 inrättade
byggnadstekniska nämnden.
BESLUT:
Kommunstyrelsen översände avtalsutkastet till byggnadstekniska
nämnden för utlåtande.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
08.02.2016
KS § 18

NYEMISSION ÅLANDS CURLING AB

Ålands Curling Ab höll en extra bolagsstämma 2.2.2016. Vid
stämman fattades beslut om en riktad nyemission. Utöver befintliga aktieägare ska emissionen också riktas till vissa av styrelsen
utvalda tecknare. Enligt meddelande från Ålands Curling Ab finns
det för bolaget vägande ekonomiska skäl för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, då bolaget är i behov av tilläggsfinansiering för att slutföra nya investeringar och betala av på WCF-lånet
som blivit dyrare p.g.a. att dollarkursen blivit starkare.
./.
För varje aktie betalas 2 euro, vilket i sin helhet avsätts till fonden
för inbetalt fritt eget kapital. Teckningstiden inleds den 3.2.2016
och löper till den 3.3.2016. Teckningspriset ska erläggas till bolaget senast den 1.3.2016.
Eckerö kommuns nuvarande innehav är 2 500 aktier. Nytt innehav
skulle vara 2 840 aktier, motsvarande 2,27 %. Likviden skulle vara 680
euro.

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar att inte delta i nyemissionen.
BESLUT:
I enlighet med styrelsens tidigare praxis beslutade styrelsen att inte
delta i nyemissionen.

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
08.02.2016
KS § 19

STYRDOKUMENT FÖRVALTNINGSREFORM

KS § 240/29.9.2015
Enligt budget 2015 är ett av verksamhetsmålen för den allmänna
förvaltningen att ompröva kommunens nämndstruktur.
Förslagsvis delas arbetet upp i flera delmoment:
1. Kartläggning av nuvarande organisation och framtagande av
alternativ till förändringar.
2. Behandling i kommunstyrelse och -fullmäktige och slutligt beslut om ny förvaltningsorganisation.
3. Framtagande av styrdokument så som förvaltningsstadga, instruktioner för eventuella nämnder och delgeringsordningar i
enlighet med av fullmäktige beslutad förvaltningsorganisation.
För att ärendet ska avancera snabbast möjligt bör utomstående
anlitas för det första delmomentet: att kartlägga nuvarande organisation och ta fram förslag på alternativ till förändringar. Detta bör
omfatta intervjuer med åtminstone ledande tjänstemän samt ordföranden för nämnder, styrelse och fullmäktige.
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att nuvarande organisation kartläggs
och att alternativ till förändringar tas fram till den 30 november. I
kartläggningen ska ingå åtminstone intervjuer med ledande tjänstemän samt presidier för nämnder, styrelse och fullmäktige.
Vidare beslutar kommunstyrelsen att befullmäktiga tf. kommundirektören att anlita utomstående för uppdraget inom ramen för
budgeterade medel.
BESLUT:
Enligt förslag.
KS § 295/27.10.2015
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att
Tekniska Nämnden och Byggnads- och Miljönämnden slås samman fr.o.m. den 1 mars 2016. Inför sammanslagningen görs det
förberedelsearbete som är nödvändigt inom ramen för den förvaltningsreform som pågår, t.ex. framtagning av en instruktion för
den sammanslagna nämnden.
BESLUT:
Protokolljusterarnas signatur

Ordf.
Sekr.

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
08.02.2016
Enligt förslag.

KF 91 §/12.11.2015
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar att Tekniska Nämnden och Byggnads- och Miljönämnden slås samman fr.o.m. den 1 mars 2016.
Inför sammanslagningen görs det förberedelsearbete som är nödvändigt inom ramen för den förvaltningsreform som pågår, t.ex.
framtagning av en instruktion för den sammanslagna nämnden.

KS § 363/17.12.2015
./.
Carolina Sandell, som i enlighet med KS § 240 29.9.2015 anlitades
för en kartläggning av kommunens förvaltning och för att ge alternativ
till förändringar, har sänt sin slutrapport daterad 4.12.2015 till kommunen, se bilaga § 363.

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen antecknar sig rapporten till kännedom och remitterar rapporten till kommundirektören för vidare beredning.

BESLUT:
Kommunstyrelsen antecknade sig rapporten till kännedom och översänder den till efter årsskiftet nytillträdda Kommunfullmäktige och
Kommunstyrelsen.
Styrelsen remitterade frågan om en översyn av existerande styrdokument och vid behov utarbetande av nya styrdokument, framförallt
för den nya byggnadstekniska nämnden och socialnämnden samt
förvaltningsstadgan, till kommundirektören för vidare beredning och
återrapportering till styrelsen.

KS § 19/8.2.2016
KS § 363/17.12.2015 beslutade att slutrapport förvaltningsreform
sänds till nya styrelsen, se bilaga, och KF § 14/28.1.2016 sände
samma rapport om förvaltningsreform till styrelsen för beredning.

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
08.02.2016

Enligt beslut av kommunfullmäktige (KF 91 §/12.11.2015) slås nuvarande tekniska nämnd och byggnads- och miljönämnd samman till en
gemensam nämnd fr.o.m. den 1 mars 2016. Utkast till instruktion och
delegeringsordning för den nya byggnadstekniska nämnden har tagits
fram av kommundirektören och stämts av med kommunteknikern/byggnadsinspektören, se bilaga. De läggs fram för styrelsen för
en första presentation.
./.
Vidare har i enlighet med styrelsebeslutet KS § 363/17.12.2015 vissa
förändringsförslag gjorts i Eckerö kommuns förvaltningsstadga, se bilaga.
./.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen remitterar utkasten till instruktion och delegeringsordning till
den kommande byggnadstekniska nämnden (BTN) för utlåtande.
Styrelsen bordlägger förändringsförslagen i förvaltningsstadgan till
påföljande styrelsemöte, med målsättningen att frågan kan föreläggas
fullmäktige färdigberedd inom februari månad.
I övrigt bordlägger styrelsen rapporten om förvaltningsreform till påföljande möte.
BESLUT:
Styrelsen återremitterade förvaltningsstadgan och slutrapporten till
kommundirektören.
Styrelsen remitterade utkasten till instruktion och delegeringsordning
till den kommande byggnadstekniska nämnden (BTN) för utlåtande
och återrapport till styrelsen senast den 31 mars.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
08.02.2016
KS § 20

LEDAMÖTER I FRÅN 1.3.2016 INRÄTTADE BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

Enligt beslut av kommunfullmäktige (KF 91 §/12.11.2015) slås nuvarande tekniska nämnd och miljö- och byggnadsnämnd samman
till en gemensam nämnd fr.o.m. den 1 mars 2016.
Med utgångspunkt i de två nuvarande nämndernas verksamhetsområden så kommer den nya nämndens verksamhetsområden att
vara i stort följande:
- Planläggning: Ett ansvar för kommunens generalplanering och
annan översiktlig planering, detaljplanering, byggnadsskydd
samt bostadsproduktion.
- Byggnadstillsyn och miljövård: Byggnadstillsyn och tillstånd för
miljöåtgärder i kommunen i enlighet med plan- och bygglagen.
Ett ansvar för de uppgifter som tillkommer kommunen enligt
lagen om miljöskydd. Funktion som kommunens byggnadstillsynsmyndighet enligt vad som avses i 14 § i plan- och bygglag
(2008:102) för landskapet Åland.
- Kommunalteknik, bl.a.: Vägförvaltning då det gäller kommunalvägar, byggnadsplanevägar och andra vägar som kommunen ansvarar för, som GC-vägar m.m. Fastighetsfrågor gällande kommunens fastighetsbestånd så som underhåll och
nybyggnadsarbete. Funktion som kommunens renhållningsmyndighet och ansvara för avfallshanteringen i kommunen.
Skötsel och underhåll av kommunens båthamnar. Ansvar för
ärenden som enligt vattenlagstiftningen ankommer på vattennämnd.
Kommunfullmäktige väljer ledamöter och en ordförande och en viceordförande i nämnden.

Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige antalet ledamöter i byggnadstekniska nämnden och vem som ska besätta platserna, både ordinarie och
ersättare. Kommunstyrelsen föreslår även en ordförande och en viceordförande i nämnden.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
08.02.2016
BESLUT:

Ordförande Mikael Selander föredrog gruppernas inlämnade förslag:
Mikael Stjärnfelt
Kalle Björnhuvud
Ann-Sofi Stjärnfelt
Ingela Eckerman
Tommy Nordin
Monika Mattsson
Niklas Häggblom
Som ordförande föreslogs Mikael Stjärnfelt. Som viceordförande föreslogs Tommy Nordin.
Som ersättare för Tommy Nordin föreslogs Kerstin Wikgren.
Som ersättare för Monika Mattsson och Niklas Häggblom föreslogs
Charles Andersson och Jan Fagerström.
Som ersättare för Mikael Stjärnfelt, Kalle Björnhuvud, Ann-Sofi Stjärnfelt och Ingela Eckerman föreslogs Johan Hilander, Susanna Eklund,
Rickard Eklund och Maj Eriksson.
Styrelsen beslutade föreslå inför kommunfullmäktige att ledamöter
och ersättare samt ordförande och viceordförande tillsätts i enlighet
med förslaget ovan.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
08.02.2016
KS § 21

LEDAMÖTER I SKOL- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Grundskolelagen för landskapet Åland (2.3.1995/18) fastställer i § 7
att det i varje kommun skall finnas en skolnämnd för förvaltning och
övervakning av verksamheten vid grundskolan. Kommunen är enligt §
3 huvudman för grundskolan.
Enligt Eckerö kommuns förvaltningsstadga tillsätts en skol- och fritidsnämnd i Eckerö kommun, vilken utgör sådan skolnämnd som det
stadgas om i grundskolelagen för landskapet Åland.
Kommunfullmäktige väljer ledamöter och en ordförande och en viceordförande i nämnden.

Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige antalet ledamöter i skoloch fritidsnämnden och vem som ska besätta platserna, både ordinarie och ersättare. Kommunstyrelsen föreslår även en ordförande och
en viceordförande i nämnden.
BESLUT:
Sanna Söderlund föreslog att antalet ledamöter ska vara sju.
Gunilla Holmberg föreslog att antalet ska vara fem. Teres Backman
understödde förslaget. Sanna Söderlunds förslag vann inte understöd
och förföll därmed. Styrelsen beslutade därmed att föreslå inför kommunfullmäktige att antalet ledamöter ska vara fem.
I övrigt bordlade styrelsen frågan.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
16

Sammanträdesdatum
08.02.2016
KS § 22

LEDAMÖTER I SOCIALNÄMNDEN

En kommuns socialnämnd ska ombesörja planeringen och verkställandet av
socialvården i enlighet med vad som är stadgat i Lagen (1995:101) om tilllämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård.

I Eckerö kommuns instruktion för socialnämnden (”Socialinstruktion för
Eckerö kommun”) anges följande i 2 kap. § 3 andra stycket: ”Kommunfullmäktige väljer fem (5) ledamöter till socialnämnden samt fem (5) gruppvisa
ersättare för en tid som motsvarar fullmäktiges mandattid. Kommunfullmäktige utser en av medlemmarna till ordförande och en till viceordförande för nämnden. ”

Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige antalet ledamöter i socialnämnden och vem som ska besätta platserna, både ordinarie och ersättare.
Kommunstyrelsen föreslår även en ordförande och en viceordförande i
nämnden.

För det fall styrelsen enas om att antalet ledamöter bör vara sju föreslår
styrelsen inför fullmäktige att 2 kap. § 3 andra stycket i Eckerö kommuns instruktion för socialnämnden (”Socialinstruktion för Eckerö kommun”) ändras och ska lyda som följer: ”Kommunfullmäktige väljer, för en tid som motsvarar fullmäktiges mandatperiod, minst fem och högst sju medlemmar till
socialnämnden. Kommunfullmäktige fastställer vid valet antalet ledamöter i
nämnden. För varje ledamot utses en personlig ersättare. Kommunfullmäktige utser en av medlemmarna till ordförande och en till viceordförande för
nämnden.”
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
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BESLUT:
Styrelsen beslutade att frågan om ledamöterna i nämnden och instruktionen förs vidare till fullmäktige som två separata frågor under två skilda dagordningspunkter.

Vad gällde ledamöter föredrog ordförande Mikael Selander gruppernas inlämnade förslag:

Som ordinarie ledamöter föreslogs:
Magnus Jansson
Britt Berthén-Eklund
Pia Aarnio
Rune Söderlund
Gun K Rosenqvist
Kerstin Wikgren
Rolf Söderlund

Som ersättare för Gun K Rosenqvist föreslogs Josefin Egenfelt.

Som ersättare för Kerstin Wikgren föreslogs Tommy Nordin.
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Som ersättare för Rolf Söderlund föreslogs Britt-Mari Sjöström-Kärki.

Som ersättare för Magnus Jansson, Britt Berthén-Eklund, Pia Aarnio och
Rune Söderlund föreslogs Teres Backman, Joel Widengren, Robert Söderlund och Jenny Enbär.

Styrelsen beslutade föreslå inför kommunfullmäktige enligt förslaget ovan.

Som ordförande föreslogs Magnus Jansson. Styrelsen beslutade enhälligt inför kommunfullmäktige föreslå Magnus Jansson som ordförande.

Som viceordförande föreslogs Pia Aarnio av Teres Backman. Sanna Söderlund föreslog Rolf Söderlund. Jan-Anders Öström stödde Teres Backmans
förslag. Sanna Söderlunds förslag vann inte understöd och förföll därmed.
Styrelsen beslutade därmed att föreslå Pia Aarnio som viceordförande.
Sanna Söderlund reserverade sig mot styrelsens beslut att föreslå Pia Aarnio som viceordförande.
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KS § 23

LEDAMÖTER I NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

Närings- och kulturnämndens huvudsakliga uppgift är att arbeta med
näringslivs- och kulturfrågor i kommunen.
Kommunfullmäktige väljer ledamöter och en ordförande och en viceordförande i nämnden.

Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige antalet ledamöter i närings- och
kulturnämnden och vem som ska besätta platserna, både ordinarie och ersättare. Kommunstyrelsen föreslår även en ordförande och en viceordförande i nämnden.

BESLUT:
Sanna Söderlund föreslog att antalet ledamöter ska vara sju. JanAnders Öström föreslog att antalet ledamöter ska vara fem. Teres
Backman understödde Jan-Anders Öströms förslag. Sanna Söderlunds förslag vann inte understöd och förföll därmed. Styrelsen
beslutade därmed att föreslå inför fullmäktige att antalet ledamöter
ska vara fem.
Jan-Anders Öström föreslog att ärendet i övrigt skulle bordläggas till
nästa möte, vilket vann understöd. Styrelsen beslutade därmed att
bordlägga frågan i övrigt till nästa möte.
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KS § 24

LEDAMOT I GEMENSAMMA RÄDDNINGSNÄMNDEN

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.
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KS § 25

LEDAMOT I GEMENSAMMA LANTBRUKSNÄMNDEN

Eckerö samarbetar kring en gemensam lantbruksnämnd och en gemensam lantbruksförvaltning med Hammarland, Föglö och Lumparland. Som huvudman för samarbetet fungerar Hammarlands kommun.
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige en ledamot i lantbruksnämnden.

BESLUT:
Ordförande Mikael Selander förde fram gruppernas inlämnade förslag att
Tage Mattsson föreslås bli ledamot i lantbruksnämnden och hans ersättare
Rickard Eklund.

Styrelsen beslutade föreslå inför fullmäktige att Tage Mattson utses till ledamot i lantbruksnämnden och att hans ersättare är Rickard Eklund.
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KS § 26

TILLSÄTTANDE AV BYGGNADSKOMMITTÉ DAGHEM

Kommunstyrelsen kan enligt 7 § 9 kap. i Eckerö kommuns förvaltningsstadga tillsätta kommittéer för ett särskilt uppdrag. Kommittén
verkar till dess uppdrag är slutfört om inte styrelsen beslutar upplösa
kommittén innan dess. Kommittéernas ekonomiska handlingsutrymme regleras av beviljade anslag inom budgetramar.
Enligt beslut av kommunfullmäktige 10.12.2015 § 109 ”Budget 2016
och ekonomiplan 2017-2018” har 200 000 euro avsatts år 2016 och
ytterligare 200 000 euro år 2017 för tillbyggnad av daghemmet.
En kommitté bör tillsättas för tillbyggnad av daghemmet.
Kommitténs 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

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen tillsätter en kommitté för tillbyggnaden av daghemmet.
BESLUT:
Styrelsen beslutade att kommittén består av fem personer. I övrigt
bordlade styrelsen ärendet till nästa möte.
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KS § 27

ANMÄLNINGSÄRENDEN

-

KS beslutade i § 356 17.12.2015 att slutrapport från arbetsgrupp
om skolan sänds till nya styrelsen, se bilaga.

-

Tekniska Nämnden beslutade i § 137/14.12.2015 att det skulle utredas om det är hälsofarligt för eleverna att vistas i gymnastiksalen, liksom kostnader för ev. åtgärder. Ärendet sändes till kommunstyrelsen till kännedom. Kommunstyrelsen antecknade sig
ärendet till kännedom i § 361/17.12.2015. Investigo Oy Ab har
därefter sammanställt rapport om skolans gymnastiksal, se bilaga.

-

Förre kommundirektören Rasmus Basilier har besvärat sig över
beslut 118/2015 från Ålands Förvaltningsdomstol till Högsta Förvaltningsdomstolen.

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen antecknar sig detta till känndedom.

BESLUT:
Enligt förslag.
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BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 112 § KomL rättelseyrkande inte framställas, eller
kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer: 12-14, 17, 19-27
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 15-16,18
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: 15-16,18
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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