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ordförande

sekreterare

Mikael Selander

Åsa Gustafsson

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö onsdagen 14.9.2016, kl. 20.00

John Hilander

Gunilla Holmberg

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby 15.9.2016, kl. 10.00

Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid

Åsa Gustafsson

Underskrift
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Sammanträdesdatum
13.9.2016
KS § 256

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.
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KOMMUNSTYRELSE
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Sida
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Sammanträdesdatum
13.9.2016
KS § 257

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Kommundirektörens förslag:
Föregående mötesprotokoll konstateras justerat och utlagt i den tid
som anges i protokollet.
Till protokolljusterare väljs Janne Fagerström och Gunilla Holmberg.
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.

BESLUT:
Föregående mötesprotokoll konstaterades justerat och utlagt i den tid
som anges i protokollet.
Till protokolljusterare valdes John Hilander och Gunilla Holmberg.
Protokolljusteringen görs i enlighet med KS § 101/22.3.2016 med
elektroniska medel och ska vara genomförd senast kl. 20.00
14.9.2016.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
13.9.2016
KS § 258

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.
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KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
13.9.2016

Dnr: KANSLI 80/2016
KS § 259

BOKSLUT 2015 - REVISIONSRAPPORT

I Kommunallagen (1997:73) för Landskapet Åland stadgas i § 67:
”Om kommunens bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut gäller,
utöver vad som bestämts i denna lag, i tillämpliga delar vad som
stadgas i bokföringslagen (FFS 655/1973)”.
I enlighet med samma lag § 68 är kommunens räkenskapsperiod ett
kalenderår. Styrelsen skall göra upp ett bokslut för varje räkenskapsperiod och överlämna bokslutet till fullmäktige före utgången av juni
månad året efter räkenskapsperioden. I bokslutet skall ingå en resultaträkning, en balansräkning och bilagor till dem samt en översikt
över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. I verksamhetsberättelsen skall styrelsen redogöra för hur de mål för verksamheten
och ekonomin som fullmäktige ställt upp har nåtts, samt för väsentliga
frågor som gäller kommunens förvaltning och ekonomi som inte redovisas i resultaträkningen eller balansräkningen.
I enlighet med kommunallagen § 70 skall styrelsen, när verksamhetsberättelsen överlämnas, föreslå åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat och för att balansera ekonomin.
./.
Balansbok 2015 återfinns i bilaga.
Räkenskapsperiodens underskott är 43 744,46 euro.
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens underskott på 43 744,46 euro överförs till kontot överskott
från tidigare år. Överföringen medför att det ackumulerade överskottet uppgår till 3 960 082,34 €.
Därtill beslutar kommunstyrelsen att:
- godkänna bokslutet för år 2015.
- underteckna handlingarna samt överlämna handlingarna till revisorerna för slutrevision.
Därmed överlämnar kommunstyrelsen bokslutet till kommunfullmäktige.
BESLUT:
Enligt förslag.
Protokolljusterarnas signatur

Ordf.
Sekr.

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
13.9.2016

KS § 183/14.6.2016
Revisorerna har genomfört slutrevision. Revisorer för mandatperioden som avslutades 2015 var Tove Lindström-Koli, Fredrik Lindqvist
och Sven-Eric Carlsson. Handlingarna har undertecknats av två av
revisorerna, Tove Lindström-Koli och Fredrik Lindqvist.
Revisionsberättelsen och revisionsrapporten är bilagda.
Sven-Eric Carlsson har inte skrivit under. Sven-Eric Carlsson har
10.6.2016 ingett två handlingar till kommunen, se bilagor. En handling är rubricerad ”Reservation” och lyder:
”Utlåtande om godkännande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet
Undertecknad förordar att de redovisningsskyldiga tjänstemännen
beviljas ansvarsfrihet för den av oss granskade räkenskapsperioden.
Vad kommunstyrelsen beträffar så anser jag att den förvaltning som
har utövats under 2015 inte uppfyller god förvaltning av kommunen
och reserverar mig till den delen (förvaltningsstadga för Eckerö kommun 12:6). Därför bör kommunfullmäktige noggrant överväga det beslut man tar när man fastställer 2015 års verksamhet.
Eckerö 1 juni 2016
Sven-Eric Carlsson”
Den andra handlingen är rubricerad: ”Iakttagelser gjorda av de utsedda lokala revisorerna i samband med revision av verksamhetsår
2015 enligt 75 § i kommunallagen för landskapet Åland. Kommunstyrelsen och fullmäktiges ordförande i Eckerö till kännedom.”
Därefter följer en genomgång av ett antal områden; ”Förvaltning” med
underrubrikerna ”Motioner” och ”Kallelse till fullmäktige”, ”Tekniska
nämnden” med underrubrikerna ”Avloppsledning till Torp” och ”Avfallshantering och miljövård”, ”Näringsverksamhet”, och ”Sammanfattning”. Handlingen är underskriven av ordinarie revisor Sven-Eric
Carlsson och suppleant Nina Andersson. Till handlingen finns tre bilagor: Bilaga A ”Protokollsunderlag och kostnader med anledning av
kommundirektören”, Bilaga B ”Graf beskrivande utvecklingen av externa konsultkostnader” och Bilaga C ”Synpunkter som framkommit
vid samtal med den ordinarie kanslipersonalen vid Eckerö kommunkansli” (daterad 11 september 2015).
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
13.9.2016

För ytterligare detaljer, se de bilagda handlingarna.
./.
Balansbok 2015 återfinns i bilaga.
I § 77 Kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland sägs bl.a.:
”När fullmäktige fastställer bokslutet skall fullmäktige besluta om ansvarfrihet för de redovisningsskyldiga”.
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen överlämnar bokslut och verksamhetsberättelse för
år 2015 till kommunfullmäktige för slutligt godkännande.
Revisionsberättelsen, med en skriftlig reservation av Sven-Eric Carlsson, och revisionsrapporten delges kommunfullmäktige.
Styrelsen noterar de handlingar som ingetts rörande bokslutet och att
en av de tre revisorerna inte undertecknat revisionsberättelsen och
revisionsrapporten, men noterar samtidigt att det följer av § 77 i
Kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland att det är fullmäktige
som beslutar om ansvarsfriheten.
Revisionsrapporten bereds som ärende av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens underskott på 43 744,46 euro överförs till kontot överskott
från tidigare år. Överföringen medför att det ackumulerade överskottet uppgår till 3 960 082,34 €.

BESLUT:
Enligt förslag.

KF § 103/16.6.2016
Det av kommunstyrelsen godkända bokslutet återfinns i bilaga
(har även sänts som papperkopia till alla fullmäktigeledamöter).
Även revisionsberättelsen, med en skriftlig reservation av SvenEric Carlsson, finns bilagd.
./.
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
13.9.2016

Ytterligare bilagor, för kännedom, är revisionsrapporten och den
handling som är rubricerad ”Iakttagelser … etc”.

BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutade att jäv inte förelåg för någon fullmäktigeledamot.
Kommunfullmäktige fastställde bokslutet för år 2015 i uppgjord
form. Räkenskapsårets underskott på 43 744,46 euro överförs till
kontot överskott från tidigare år. Överföringen medför att det ackumulerade överskottet uppgår till 3 960 082,34 €.
Kommunfullmäktige antecknade sig revisionsberättelsen till kännedom och beviljade de redovisningsskyldiga ansvarfrihet för räkenskapsåret 2015.
Kommunfullmäktige antecknade sig övriga handlingarna i ärendet
till kännedom och remitterade revisionsrapporten till styrelsen för
beredning.
KS § 259/13.9.2016
Revisionsrapporten rörande bokslut för 2015 återfinns i bilaga.
./.
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar meddela fullmäktige att granskningen av kommunens förvaltning föranlett följande åtgärder/rekommendationer:
Angående rekommendationen att kommunstyrelsen bör ha en fast
agenda där protokollen från nämnderna tas upp, kommer styrelsen
fortsättningsvis att inkludera dem på sin dagordning.
Vad gäller delegering har en ny instruktion för den nya Byggnadstekniska nämnden antagits av kommunfullmäktige, liksom en delegeringsordning. Arbete pågår med att förnya Socialnämndens instruktion och delegeringsordning.
Arbetet med att slutföra kartläggningen av vatten- och avloppsanslutningarna fortgår inom förvaltningen. I samband med inrättandet av en
ny delegationsordning för kommunteknikern har nya arbetsrutiner
skapats, t.ex. ett internt kontrollregister har upprättats som lätt kan
jämföras med utdrag från diariet för att undvika misstag.
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
13.9.2016

Enligt revisionsrapporten var kommunens juridiska kostnader 2015
såpass stora att de borde ha upphandlats. Rekommendationen noteras. Hittills under 2016 har det inte uppkommit juridiska kostnader i
samma storleksordning.
Vad gäller anskaffningsdirektiv pågår arbetet med detta.
Rörande regelbundna delårsuppföljningar till styrelsen och nämnderna görs sådana, liksom till kommunfullmäktige.
Ansträngningar görs att åtgärda luftkvaliteten på ekonomikansliet.
Det positiva omdömet om arbetsklimatet på Solgården noteras och
välkomnas.
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
13.9.2016
KS § 260

UPPHANDLINGSDIREKTIV ECKERÖ KOMMUN

Kommunfullmäktige fastställde upphandlingsdirektiv för Eckerö kommun 19.5.2011, efter förslag av styrelsen 29.3.2011, se bilaga.
./.
(”Kommunstyrelsens beslut § 91/29.3.2011:
Kommunstyrelsen beslutade att inför kommunfullmäktige föreslå en
generell revidering av upphandlingsreglementet för Eckerö kommun
såtillvida att alla prisuppgifter, anbud och offerter över en beloppsgräns som överskrider, eller kan antagas överskrida 1000 Euro skall
tillhandahållas i skriftlig form.
Ledande tjänsteman äger däremot rätt att upprätta en tjänstemannaskrivelse som redovisar muntligt avgivna prisuppgifter från leverantör
om denne ej haft möjlighet att själv tillhandahålla sådan information.
Denna skriftliga dokumentation av prisuppgifter skall kontrasigneras
av ordföranden, eller i dennes frånvaro, av vice ordföranden i verksamhetsansvarig nämnd, innan beställning kan ske.
Kommunfullmäktiges beslut § 41/19.5.2011:
Kommunfullmäktige beslutade enhälligt att godkänna revideringen av
kommunens upphandlingsreglemente såtillvida att alla prisuppgifter,
anbud och offerter över en beloppsgräns som överskrider, eller kan
antagas överskrida 1.000 Euro skall tillhandahållas i skriftlig form.
Ledande tjänsteman äger däremot rätt att upprätta en tjänstemannaskrivelse som redovisar muntligt avgivna prisuppgifter från leverantör
om denne ej haft möjlighet att själv tillhandahålla sådan information.
Denna skriftliga dokumentation av prisuppgifter skall kontrasigneras
av ordföranden, eller i dennes frånvaro, av vice ordföranden i verksamhetsansvarig nämnd, innan beställning kan ske. Beloppsgränsen
1.000 Euro är angiven exklusive mervärdeskatt.”)
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar att Eckerö kommuns upphandlingsdirektiv uppdateras. Som ett första steg remitteras direktivet till Byggnadstekniska
nämnden för ett uppdaterat förslag.
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
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Sammanträdesdatum
13.9.2016

Dnr: BTN 221/2016
KS § 261

HAMNSTADGA FÖR SMÅBÅTSHAMNEN I KÄRINGSUND

Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 107
Upptas till behandling hamnstadgar för småbåtshamnen i Käringsund.
Förslag till uppdaterade stadgar enligt bilaga BTN 107-2016
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 107
FÖRSLAG:
Byggnadstekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att uppdaterade hamnstadgar godkänns enligt bilaga BTN 107-2016.
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 107
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden förordar för kommunstyrelsen att uppdaterade hamnstadgar godkänns enligt bilaga BTN 107-2016.

KS § 236/30.8.2016
./.
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att den uppdaterade hamnstadgan godkänns enligt bilaga.
BESLUT:
Frågan bordlades till påföljande möte.

KS § 261/13.9.2016
./.
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att den uppdaterade hamnstadgan godkänns enligt bilaga, inkl. en avtalsmall att användas
för uthyrning av hamnplatser, se bilaga.
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
13.9.2016
KS § 262

AVGIFTER FÖR SMÅBÅTSHAMNEN 2017

Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 106
Upptogs till behandling hamnavgifter för småbåtshamnen i Käringsund för år 2017, samt att föreslå dem för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
2016 höjdes hamnavgiften med 2% till 134,77€ exkl. moms för att
följa den nationella inflationstakten. Årets inflationstakt ligger nära 2%
enligt Finlands bank.
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 106
FÖRSLAG:
Byggnadstekniska nämnden föreslår inför kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige att avgiften för hyra båtplats vid småbåtshamnen
höjs med 2% för att följa inflationstakten från 134,77 € exkl. moms
till 137,47€ exkl. moms.
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 106
BESLUT:
Enligt förslag.
__________
KS § 237/30.8.2016
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att avgiften för hyra båtplats vid
småbåtshamnen höjs med 2% för att följa inflationstakten från
134,77 € exkl. moms till 137,47€ exkl. moms.

BESLUT:
Frågan bordlades till påföljande möte.
KS § 262/13.9.2016

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att avgiften för hyra av båtplats
vid småbåtshamnen höjs med 2% för att följa inflationstakten från
134,77 € exkl. moms till 137,47€ exkl. moms.
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
13.9.2016

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
13.9.2016
KS § 263

TILLBYGGNAD AV DAGHEM - VÄG

Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 102
Kommunstyrelse 16.02.2016 § 35
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.

KS § 35/16.2.2016
Styrelsen beslutade att tillsätta följande i byggnadskommittén för
tillbyggnaden av daghemmet:
Brage Eklund, Susanna Eklund, Anders Svebilius, Susann Fagerström och John Hilander.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
13.9.2016

Styrelsen utsåg Brage Eklund till ordförande för byggnadskommittén.

-

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

Kommunteknikern deltar i kommittén å tjänstens vägnar.
KS § 200/28.6.2016

Enligt KS § 184/14.6.2016 fortskrider Byggnadskommittén för tillbyggnad av daghemmet med att bjuda ut projektet och återrapporterar till styrelsen.

Kommundirektörens förslag:
Byggnadskommittén får till uppgift att inkludera en kostnadsberäkning
av vägen till daghemmet i Storby i kostnadsberäkningen av projektet
och återrapporten till styrelsen.

BESLUT:
Enligt förslag.
KS § 221/9.8.2016
I Arbetskommitténs för utbyggnad av Daghemmet Nyckelpigan
protokoll 15.6.2016 sägs följande i § 3: ”Väg och parkering ingår
för närvarande inte i projektet. Arbetskommittén begär från kommunstyrelsen om att uppdraget utökas och att en ny väg till daghemmet samt parkering ska ingå i uppdraget.”
I Arbetskommitténs för utbyggnad av Daghemmet Nyckelpigan
protokoll 4.7.2016 sägs följande i § 2: ”.. Arbetskommittén begär
därför tillåtelse av kommunstyrelsen att få förverkliga vägen till
daghemmet och anhåller om tillåtelse för att få anta JS EntrepreProtokolljusterarnas signatur
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nad för projektet. JS Entreprenad har inkommit med det för kommunen mest ekonomiska anbudet.”

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar, i enlighet med lydelsen i Arbetskommitténs
protokoll 4.7.2016, att kommittén får förverkliga vägen till daghemmet.
Enligt styrelsens tidigare beslut (KS § 35/16.2.2016) har upphandling delegerats till kommittén, varför själva upphandlingen överlåts
till kommittén.
BESLUT:
Styrelsen beslutade, i enlighet med lydelsen i Arbetskommitténs
protokoll 4.7.2016, att kommittén får förverkliga vägen till daghemmet.
Enligt styrelsens tidigare beslut (KS § 35/16.2.2016) har upphandling delegerats till kommittén, varför själva upphandlingen överlåts
till kommittén.
Nödvändig ändring av detaljplan måste göras i skyndsam ordning.
Styrelsen remitterade frågan till BTN.
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 102
Kommunstyrelsen har delegerat till Arbetskommittén för utbyggnaden av Daghemmet Nyckelpigan att upphandla och verkställa
byggandet av ny väg till daghemmet.
Projektet bjöds ut på entreprenad under hösten 2014. JS Entreprenad inkom med det för kommunen mest ekonomiska anbudet.
Priset för vägen är 37.317,00 €. Protokoll från anbudsöppning enligt bilaga BTN § 102-2016.
Kommunstyrelsen förordar att gällande detaljplan för Storby revideras i skyndsam ordning.
Bilaga BTN § 102-2016
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 102
FÖRSLAG:
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Kommunteknikern föreslår att Byggnadstekniska nämnden anhåller om tilläggsbudget från Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige gällande 38.000,00 € för förverkligande av projektet.
Byggnadstekniska nämnden föreslås godkänna att Tiina Holmberg kontaktas gällande revidering av detaljplanen för Storby.
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 102
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden konstaterar att deras arbete är utfört
men förordar inför kommunstyrelsen att vägen byggs. Kommittén
för tillbyggnad av daghemmet uppmanas anhålla om tilläggsmedel
hos kommunstyrelsen för vägbygget.
Byggnadstekniska nämnden konstaterar att arbetet med revidering av detaljplanen för Storby är ett omfattande arbete och besluter att offerter för arbetet tas in av flera arkitekter så att processen
med revideringen kan fortsätta.
___________
KS § 240/30.8.2016
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar begära inför fullmäktige att beslut fattas om att
en investering görs, nämligen vägen till tillbyggnaden av daghemmet.
Tilläggsbudget om 38 000 euro för vägen begärs.

BESLUT:
Styrelsen återremitterade frågan till kommundirektören och tar
upp den vid påföljande möte.
KS § 263/13.9.2016

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen återremitterar frågan.
BESLUT:
Jan-Anders Öström föreslog att en kostnadskalkyl innefattande
alla kända kostnader sammanställs av Byggnadskommittén för
styrelsens och fullmäktiges räkning. Förslaget vann inte understöd.
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John Hilander föreslog att tilläggsbudget om 38 000 euro för
vägen begärs av fullmäktige. Janne Fagerström understödde förslaget. Styrelsen beslutade därmed att styrelsen begär tilläggsbudget om 38 000 euro för vägen av fullmäktige.
Jan-Anders Öström reserverade sig skriftligt mot förslaget, se bilaga.
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KS § 264

KOMMUNDIREKTÖR

Kommundirektören har skriftligen sagt upp sig 29.8.2016, se bilaga,
för att ägna sig åt en annan sysselsättning. Uppsägningstiden är tre
månader.
./.
Styrelseordförandes förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att uppsägningen beviljas
och att kommunstyrelseordföranden överenskommer med kommundirektören om tidpunkten för tjänsteförhållandets upphörande.
Styrelsen föreslår vidare att arbetsgivargruppen enligt § 2 kap. 9 i
Eckerö kommuns förvaltningsstadga (kommunfullmäktiges presidium
och kommunstyrelsens presidium) genomför ett rekryteringsförfarande (annonserar, intervjuar m.m.) med mål att ta fram ett förslag på
efterträdare.
BESLUT:
Kommundirektören anmälde jäv, kommunstyrelsen konstaterade att
jäv föreligger. Kommundirektören lämnade rummet under ärendets
behandling.
Gunilla Holmberg utsågs till sekreterare för paragrafen. Kommunstyrelsen understödde förslaget enhälligt med tillägget att arbetsgivargruppen ges befogenhet att anlita extern expertis.
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KS § 265

ORDFÖRANDESKAP NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

Under § 228/KS 30.8.2016 begärde John Hilander att frågan om ordförandeskap i Närings- och Kulturnämnden klargörs för styrelsen. Styrelsen överenskom att frågan skulle tas upp vid påföljande möte.
Ordförande i Närings- och Kulturnämnden Joel Widgren har inkommit
med begäran att p.g.a. sjukdomstillstånd entledigas från sitt uppdrag
som ordförande under åtminstone resterande del av innevarande år,
se bilaga.
./.
Kommundirektörens förslag:
Närings- och Kulturnämndens ordförandeskap utövas f.n. av viceordförande Johan Hellström och det förhållandet förutses fortsätta tillsvidare. Styrelsen noterar skrivelsen från nuvarande ordförande Joel
Widengren, där det anges att ordförandeskapet inte kommer att utövas av honom under 2016. Styrelsen ser fram mot ny information
angående ordförandeskapets utövande så snart som möjligt efter
årsskiftet 2016-2017.
Kommunfullmäktige informeras om situationen.

BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 266

KOSTNADER ENKÄT

Under § 228/KS 30.8.2016 begärde John Hilander att frågan om
Brage Eklunds enkät, som behandlades i § 173/30.5.2016 skulle tas
upp vid nästa möte rörande vad enkäten kostat. (Styrelsen beslutade
i § 173:
”.. Därmed beslutade styrelsen att, med anledning av den information
som kommit styrelsen till del angående enkät till småbarnsföräldrar i
Eckerö kommun från fullmäktigeledamot Brage Eklund, har styrelsen
fått tilläggsinformation från fullmäktigeledamot Eklund och styrelsen
antecknade sig ärendet till kännedom. ..”). Styrelsen beslutade att
frågan skulle tas upp vid nästa möte.
Brage Eklund har till kommunen betalat följande enligt faktura från
kommunkansliet:
- Porto 88 x 1 euro (frimärken för utsändning samt på svarskuvert
till 44 mottagare) = 88 euro
- Arbetskostnader två timmar = totalt 40 euro
- 44 kopior = 3,27 euro
- Kuvert samt papper = 10,91 euro
Summa (inkl. moms)

142,18 euro

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen antecknar sig informationen till kännedom.

BESLUT:
Styrelsen antecknade sig informationen till kännedom. John Hilander
föreslog att informationen om kostnaderna skulle delges fullmäktige.
Janne Fagerström understödde förslaget. Därmed beslutade styrelsen att fullmäktige delges informationen om kostnaderna till kännedom.
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KS § 267

ARBETSAVTAL KANSLIST/BYRÅSEKRETERARE

KS § 362/17.12.2015
Josefin Jansson är anställd tillsvidare av Eckerö kommun sedan
6.7.2015 som byråsekreterare/kanslist. Hennes arbetstid är enligt arbetsavtalet mellan henne och kommunen 27,5 timmar per vecka. Under hösten har Josefin Jansson i enlighet med ett tjänstemannabeslut
8.7.2015 av tf. kommundirektören arbetat 29,5 timmar per vecka
i.o.m. att hon intar sin måltid på arbetsplatsen under arbetstid.

Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att kanslist/byråsekreterare Josefin Janssons arbetstid är 29,5 timmar per vecka och att hon intar sin måltid på
arbetsplatsen under arbetstid. Arbetsavtal som justeras rörande
dessa punkter skrivs under av kommundirektören.
BESLUT:
Enligt förslag.
§ 267/13.9.2016

Josefin Jansson är anställd tillsvidare av Eckerö kommun sedan
6.7.2015 som byråsekreterare/kanslist. Hennes arbetstid är enligt beslut av KS § 362/17.12.2016 29,5 timmar. Enligt överenskommelse
med Josefin Jansson och arbetsavtalet intar hon sin måltid (måltidspausen är en halvtimme) på arbetsplatsen under arbetstid.
Inför att öppettiden på kansliet utökas på så vis att kansliet är öppet
även onsdagar fr.o.m. oktober 2016, bör Josefin Jansson arbetstid
utökas med 0,5 timmar (halvtimmen utgör kompensation för att arbete
utförs på lunchen).

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att kanslist/byråsekreterare Josefin Janssons arbetstid är 30 timmar per vecka och att hon intar sin måltid på
arbetsplatsen under arbetstid. Arbetsavtal som justeras rörande
dessa punkter skrivs under av kommundirektören.
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BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 237/2016
KS § 268

INSTRUKTION NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

KS 32 §/16.2.2016
Tf. kommundirektörens förslag
Styrelsen beslutar att namnet på den nya gemensamma nämnden
Byggnadstekniska nämnden förs in i Eckerö kommuns förvaltningsstadga där det behövs och att hänvisningarna till de två tidigare
nämnderna Byggnads- och miljönämnden samt Tekniska nämnden
stryks. Dessa ändringar föreslås av styrelsen inför kommunfullmäktige.
Styrelsen beslutar vidare följande som en uppföljning på styrelsebeslut § 363/17.12.2015 (”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.”):
-

-

-

Kommundirektören får i uppdrag att utarbeta en uppdatering av
socialnämndens instruktion samt en delegeringsordning för socialförvaltningens tjänstemän. Kommundirektören återrapporterar
till styrelsen om detta.
Närings- och kulturnämnden får i uppdrag att så snart som möjligt
se över sin instruktion och på nödvändigt vis uppdatera sin instruktion och därvid i möjligast mån anpassa den till det upplägg
som instruktionen och delegeringsordningen för ny Byggnadstekniska nämnden har. Närings- och kulturnämnden återrapporterar
till styrelsen.
Skol- och fritidsnämnden får i uppdrag att så snart som möjligt se
över och på nödvändigt vis uppdatera sin instruktion/stadga och
därvid i möjligast mån anpassa den till det upplägg som instruktionen och delegeringsordningen för ny Byggnadstekniska nämnden har. Skol- och fritidsnämnden återrapporterar till styrelsen.
Styrelsen antecknar sig i övrigt slutrapporten om förvaltningsreform till kännedom.

BESLUT:
Styrelsen återremitterar frågan till kommundirektören och ledande
tjänstemän för en översyn av instruktionerna för nämnderna samt
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förvaltningsstadgan i den utsträckning behov finns. Kommundirektören återrapporterar till styrelsen, med syftet att förslagen till
styrdokument sedan kan översändas till respektive nämnd.
Styrelsen antecknade sig i övrigt slutrapporten om förvaltningsreform till kännedom.
KS § 244/30.8.2016
På tjänstemannanivå har utkast till uppdaterad instruktion och en
delegeringsordning för Socialnämnden tagits fram, se bilagor.
./.
Kommundirektörens förslag:
Utkast till uppdaterad instruktion och en delegeringsordning för
Socialnämnden remitteras till Socialnämnden för utlåtande till styrelsen senast 30 september 2016.
BESLUT:
Enligt förslag.

KS § 268/13.9.2016
Närings- och Kulturnämnden har f.n. ingen instruktion. Bilagt den tidigare Näringsnämndens instruktion.
./.
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen ger Närings- och Kulturnämnden i uppdrag att utarbeta ett
förslag till instruktion för nämnden och sedan återrapportera till styrelsen.
BESLUT:
Styrelsen gav Närings- och Kulturnämnden i uppdrag att utarbeta ett
förslag till instruktion för nämnden och sedan återrapportera till styrelsen senast den 30 november 2016.
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Dnr: KANSLI 238/2016
KS § 269

INSTRUKTION SKOL- OCH FRITIDSNÄMNDEN RÖRANDE FRITIDSFRÅGORNA

F.n. finns ingen instruktion rörande fritidsfrågornas hantering i Skoloch Fritidsnämnden. Gällande skolfrågorna finns en ”Skolstadga”.
Utkast till ”Instruktion för Skol- och Fritidsnämnden rörande fritidsfrågorna” har tagit fram på tjänstemannanivå.
./.

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen remitterar föreliggande utkast till ”Instruktion för Skol- och
Fritidsnämnden rörande fritidsfrågorna”, se bilaga, till Skol- och Fritidsnämnden för utlåtande.
BESLUT:
Styrelsen remitterade föreliggande utkast till ”Instruktion för Skol- och
Fritidsnämnden rörande fritidsfrågorna”, se bilaga, till Skol- och Fritidsnämnden för utlåtande senast 30 november 2016.
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KS § 270

KOMMUNALA ARVODEN 2016

Kommunstyrelse 13.10.2015 § 260

./.

Kommunfullmäktige fastställer kommunala arvoden. Senaste justering gjordes
12.1.2012. Eckerö kommuns arvodestadga i bilaga till kallelsen:
bilaga § 260.
En jämförelse visar att Eckerö kommuns arvoden är på en skälig nivå. Arvoden
för styrelseordförande varierar mycket från kommun till kommun. Styrelseordförande bör ofta fungera som bollplank för kommundirektör och som kontaktlänk
mellan politiker och tjänstemän. Styrelseordförande deltar också en del i den
operativa verksamheten.
Nämndordförandenas, styrelseordförandes och fullmäktigordförandes årsarvode diskuteras på mötet.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att mötesarvoden och årsarvoden 2015 hålls
oförändrade och fastställs enligt bilaga § 260 och att årsarvoden fastställs enligt
följande:
Årsarvoden för ordförande 2016
Kommunfullmäktige 900 €
Kommunstyrelsen 2100 €
Miljö- och byggnadsnämnden 500 €
Socialnämnden 800 €
Skol- och fritidsnämnden 500 €
Tekniska nämnden 650 €
Näringsnämnden 300 €
BESLUT:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att årsarvoden 2016 hålls oförändrade och
fastställs enligt följande:
Årsarvoden för ordförande 2016
Kommunfullmäktige 900 €
Kommunstyrelsen 2100 €
Miljö- och byggnadsnämnden 500 €
Socialnämnden 800 €
Skol- och fritidsnämnden 500 €
Tekniska nämnden 650 €
Näringsnämnden 300 €

Därutöver föreslår styrelsen att vice-ordförandena i ovannämnda organ skulle
erhålla ett årsarvode som är en tredjedel av ordförandenas arvoden.
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Vad gäller sammanträdesarvoden föreslår styrelsen inför fullmäktige att de
fastställs oförändrade för 2016 enligt följande:
Sammanträdesarvoden

Ledamöter i kommunfullmäktige, Centralvalnämnd, kommunala nämnder, kommittéer och arbetsgrupper 40,00 €
Ledamöter i kommunstyrelsen 50,00 €
Kommundirektör (vid tjänstgöring i kommunstyrelse) 50,00 €
Övriga tjänstemän 35,00 €
Föredragande och/eller sekreterare +20,00€
Ordförande i kommunalfullmäktige och kommunstyrelse samt Valnämnd
Grund + 50%
Ordförandena i Socialnämnden, Tekniska nämnden, Närings- och kulturnämnden, Skolnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden samt 45,00 €
Andra uppdrag och förrättningar
Sammanträdesarvode för möte eller uppdrag som inte ersätts på annat
sätt 30,00 €
Arvodet inkluderar restid (dock ersätts minst två timmar 60,00 € vid varje
uppdrag oavsett förrättningens längd samt 30,00 € för varje därpå följande timma)
Centralvalnämnden
För deltagande i valförrättning på valdag erhåller Valnämndens ledamöter ett dagsarvode som uppgår till 200€. Valnämndens ordförande erhåller ett dagsarvode på 250€ och sekreteraren ett dagsarvode på 225 €
om sekreteraren är ledamot i Valnämnden.
Externt tillkallad sekreterare arvoderas med 200€ per valförrättning. Dagersättning utgår i förhållande till faktiskt deltagande vid valförrättningen,
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varvid tio timmar anses utgöra maximalt uttagen arbetstid och en halv
dags förrättning således uppgår till fem timmar.
Engångstillägg vid sammanträden över två timmar
Vidare erhåller ledamöterna i kommunfullmäktige, samtliga nämnder,
kommittéer, arbetsgrupper och kommunstyrelsen ett engångstillägg på
50% om mötestiden överstiger två timmar. Föredragande tjänstemän eller annan tjänsteman som anmodats att medverka vid sammaträdet, erhåller ett tillägg på 50% på sitt grundarvode för varje påbörjad timme
som sammanträdet överstiger två timmar enligt förtydligande beslut i
kommunfullmäktige Kfg §9 den 10.01.2008.
Arvode för protokolljustering
Arvodet för justering av protokoll uppgår till 15€ för förtroendevalda såvida justeringen sker annan tid än genast efter sammanträdet eller på
följande möte. Tjänstemän erhåller justeringsarvode om justeringen är
utanför flextid och inte genast efter sammanträdet eller på följande möte.
Vid justering av kommunfullmäktiges budgetprotokoll utgår dubbelt arvode.
Vald justerare som utan giltig orsak och avisering uteblir från förhandsbestämt justeringssammanträde varvid justering måste ske vid ett senare
tillfälle, förlorar sitt justeringsarvode för det därav föranledda extra justeringstillfället.
Övriga arvoden och ersättningar
Revisorernas arvoden utgår enligt räkning
Särskilda uppdrag såsom konsultuppdrag utförda av enskilda ledamöter
ersätts enligt överenskommelse på förhand.
Telefonersättning
Telefonersättning till förtroendevalda erläggs efter särskild prövning i
kommunstyrelsen.
Ägovägsnämnden
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
30

Sammanträdesdatum
13.9.2016

Ägovägsnämndens förrättningsarvode skall utgå enligt specificerad räkning med en timersättning om 15,00€ per timme, dock minst 30,00 €.
Reseersättning
Reseersättning erhålls enligt skattestyrelsens beslut och enligt gällande
kollektivavtal.
Förlorad arbetsinkomst
Samtliga ovan nämnda sammanträdesarvoden inkluderar ersättning för
förlorad arbetsinkomst.

KS § 328 /16.11.2015
Kommunfullmäktige fastställer kommunala arvoden. Senaste justering gjordes
12.1.2012. Kommunfullmäktige den 22.10.2015 fastställde enligt § 64 mötesarvodena oförändrade för 2016. Det kan det dock vara skäligt att se över och
ändra mötesarvoderingen på två punkter:
1) Arvode för protokolljustering bör utgår oberoende av när justeringen äger
rum. Första stycket under ”Arvode för protokolljustering” ändras därför till
följande lydelse:
”Arvodet för justering av protokoll uppgår till 30€ för förtroendevalda och
tjänstemän oberoende av när justeringen äger rum.”
2) Det är skäligt att övriga tjänstemän får samman ersättning som föredragande/sekreterare och förtroendevalda för mötesnärvaro. Under rubriken
”Sammanträdesarvoden” höjs därför sammanträdesarvodet för ”Övriga
tjänstemän” från 35,00 € till 50,00 €, så att ersättningen läggs på liknande
nivå som övriga mötesdeltagare.

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att;
1) första stycket under ”Arvode för protokolljustering” ändras till följande lydelse:
”Arvodet för justering av protokoll uppgår till 30€ för förtroendevalda och tjänstemän oberoende av när justeringen äger rum.”
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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2) sammanträdesarvodet under rubriken ”Sammanträdesarvoden” höjs för ”övriga tjänstemän” från 35,00 € till 50,00 €.

Eckerö kommuns arvodesstadga lyder med dessa ändringar som följer:
Årsarvoden för ordförande 2016
Kommunfullmäktige 900 €
Kommunstyrelsen 2100 €
Miljö- och byggnadsnämnden 500 €
Socialnämnden 800 €
Skol- och fritidsnämnden 500 €
Tekniska nämnden 650 €
Näringsnämnden 300 €
Vice-ordförandena i ovannämnda organ erhåller ett årsarvode som är en tredjedel av ordförandenas arvoden.

Sammanträdesarvoden

Ledamöter i kommunfullmäktige, Centralvalnämnd, kommunala nämnder, kommittéer och arbetsgrupper 40,00 €
Ledamöter i kommunstyrelsen 50,00 €
Kommundirektör (vid tjänstgöring i kommunstyrelse) 50,00 €
Övriga tjänstemän 50,00 €
Föredragande och/eller sekreterare +20,00€
Ordförande i kommunalfullmäktige och kommunstyrelse samt Valnämnd
Grund + 50%
Ordförandena i Socialnämnden, Tekniska nämnden, Närings- och kulturnämnden, Skolnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden samt 45,00 €
Andra uppdrag och förrättningar
Sammanträdesarvode för möte eller uppdrag som inte ersätts på annat
sätt 30,00 €
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Arvodet inkluderar restid (dock ersätts minst två timmar 60,00 € vid varje
uppdrag oavsett förrättningens längd samt 30,00 € för varje därpå följande timma)
Centralvalnämnden
För deltagande i valförrättning på valdag erhåller Valnämndens ledamöter ett dagsarvode som uppgår till 200€. Valnämndens ordförande erhåller ett dagsarvode på 250€ och sekreteraren ett dagsarvode på 225 €
om sekreteraren är ledamot i Valnämnden.
Externt tillkallad sekreterare arvoderas med 200€ per valförrättning. Dagersättning utgår i förhållande till faktiskt deltagande vid valförrättningen,
varvid tio timmar anses utgöra maximalt uttagen arbetstid och en halv
dags förrättning således uppgår till fem timmar.
Engångstillägg vid sammanträden över två timmar
Vidare erhåller ledamöterna i kommunfullmäktige, samtliga nämnder,
kommittéer, arbetsgrupper och kommunstyrelsen ett engångstillägg på
50% om mötestiden överstiger två timmar. Föredragande tjänstemän eller annan tjänsteman som anmodats att medverka vid sammaträdet, erhåller ett tillägg på 50% på sitt grundarvode för varje påbörjad timme
som sammanträdet överstiger två timmar enligt förtydligande beslut i
kommunfullmäktige Kfg §9 den 10.01.2008.
Arvode för protokolljustering
Arvodet för justering av protokoll uppgår till 30€ för förtroendevalda och
tjänstemän oberoende av när den äger rum.
Vid justering av kommunfullmäktiges budgetprotokoll utgår dubbelt arvode.
Vald justerare som utan giltig orsak och avisering uteblir från förhandsbestämt justeringssammanträde varvid justering måste ske vid ett senare
tillfälle, förlorar sitt justeringsarvode för det därav föranledda extra justeringstillfället.
Övriga arvoden och ersättningar
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Revisorernas arvoden utgår enligt räkning

Särskilda uppdrag såsom konsultuppdrag utförda av enskilda ledamöter
ersätts enligt överenskommelse på förhand.
Telefonersättning
Telefonersättning till förtroendevalda erläggs efter särskild prövning i
kommunstyrelsen.
Ägovägsnämnden
Ägovägsnämndens förrättningsarvode skall utgå enligt specificerad räkning med en timersättning om 15,00€ per timme, dock minst 30,00 €.
Reseersättning
Reseersättning erhålls enligt skattestyrelsens beslut och enligt gällande
kollektivavtal.
Förlorad arbetsinkomst
Samtliga ovan nämnda sammanträdesarvoden inkluderar ersättning för
förlorad arbetsinkomst.

BESLUT:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att;
3) första stycket under ”Arvode för protokolljustering” ändras till följande lydelse:
”Arvodet för justering av protokoll uppgår till 20€ för förtroendevalda och tjänstemän oberoende av när justeringen äger rum.”
4) sammanträdesarvodet under rubriken ”Sammanträdesarvoden” höjs för ”övriga tjänstemän” från 35,00 € till 50,00 €.
Därmed lyder arvodesstadgan som följer:
Årsarvoden för ordförande 2016
Kommunfullmäktige 900 €
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
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Kommunstyrelsen 2100 €
Miljö- och byggnadsnämnden 500 €
Socialnämnden 800 €
Skol- och fritidsnämnden 500 €
Tekniska nämnden 650 €
Näringsnämnden 300 €

Därutöver föreslår styrelsen att vice-ordförandena i ovannämnda organ skulle
erhålla ett årsarvode som är en tredjedel av ordförandenas arvoden.
Vad gäller sammanträdesarvoden föreslår styrelsen inför fullmäktige att de
fastställs oförändrade för 2016 enligt följande:
Sammanträdesarvoden

Ledamöter i kommunfullmäktige, Centralvalnämnd, kommunala nämnder, kommittéer och arbetsgrupper 40,00 €
Ledamöter i kommunstyrelsen 50,00 €
Kommundirektör (vid tjänstgöring i kommunstyrelse) 50,00 €
Övriga tjänstemän 50,00 €
Föredragande och/eller sekreterare +20,00€
Ordförande i kommunalfullmäktige och kommunstyrelse samt Valnämnd
Grund + 50%
Ordförandena i Socialnämnden, Tekniska nämnden, Närings- och kulturnämnden, Skolnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden samt 45,00 €
Andra uppdrag och förrättningar
Sammanträdesarvode för möte eller uppdrag som inte ersätts på annat
sätt 30,00 €
Arvodet inkluderar restid (dock ersätts minst två timmar 60,00 € vid varje
uppdrag oavsett förrättningens längd samt 30,00 € för varje därpå följande timma)
Centralvalnämnden
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes
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För deltagande i valförrättning på valdag erhåller Valnämndens ledamöter ett dagsarvode som uppgår till 200€. Valnämndens ordförande erhåller ett dagsarvode på 250€ och sekreteraren ett dagsarvode på 225 €
om sekreteraren är ledamot i Valnämnden.
Externt tillkallad sekreterare arvoderas med 200€ per valförrättning. Dagersättning utgår i förhållande till faktiskt deltagande vid valförrättningen,
varvid tio timmar anses utgöra maximalt uttagen arbetstid och en halv
dags förrättning således uppgår till fem timmar.
Engångstillägg vid sammanträden över två timmar
Vidare erhåller ledamöterna i kommunfullmäktige, samtliga nämnder,
kommittéer, arbetsgrupper och kommunstyrelsen ett engångstillägg på
50% om mötestiden överstiger två timmar. Föredragande tjänstemän eller annan tjänsteman som anmodats att medverka vid sammaträdet, erhåller ett tillägg på 50% på sitt grundarvode för varje påbörjad timme
som sammanträdet överstiger två timmar enligt förtydligande beslut i
kommunfullmäktige Kfg §9 den 10.01.2008.
Arvode för protokolljustering
Arvodet för justering av protokoll uppgår till 20 € för förtroendevalda och
tjänstemän oberoende av när den äger rum.
Vid justering av kommunfullmäktiges budgetprotokoll utgår dubbelt arvode.
Vald justerare som utan giltig orsak och avisering uteblir från förhandsbestämt justeringssammanträde varvid justering måste ske vid ett senare
tillfälle, förlorar sitt justeringsarvode för det därav föranledda extra justeringstillfället.
Övriga arvoden och ersättningar
Revisorernas arvoden utgår enligt räkning
Särskilda uppdrag såsom konsultuppdrag utförda av enskilda ledamöter
ersätts enligt överenskommelse på förhand.
Telefonersättning
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__
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__/__20__
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Telefonersättning till förtroendevalda erläggs efter särskild prövning i
kommunstyrelsen.
Ägovägsnämnden

Ägovägsnämndens förrättningsarvode skall utgå enligt specificerad räkning med en timersättning om 15,00€ per timme, dock minst 30,00 €.
Reseersättning
Reseersättning erhålls enligt skattestyrelsens beslut och enligt gällande
kollektivavtal.
Förlorad arbetsinkomst
Samtliga ovan nämnda sammanträdesarvoden inkluderar ersättning för
förlorad arbetsinkomst.

KF § 104/10.12.2015
BESLUT:
Kerstin Wikgren föreslog att vice-ordförandena erhåller ett årsarvode
som är hälften av ordförandenas årsarvode. Janne Fagerström understödde förslaget.
Tage Mattsson understödde styrelsens förslag.
Marcus Eriksson föreslog återremiss till Kommunstyrelsen av frågan
om arvodena. Kari Kärki understödde förslaget.
Frågan om återremiss togs upp till avgörande. För ett beslut om återremiss krävs att ett sådant understöds av minst hälften av de närvarande ledamöterna. Vid handuppräckning stödde sex ledamöter återremiss.
Därmed beslutade Kommunfullmäktige att återremittera frågan om
arvodena till Kommunstyrelsen.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende
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KS § 270/13.9.2016
Kommunfullmäktige fastställde § 65/22.10.2015 arvodesstadgan
för 2016, se bilaga.
Arvodesfrågan togs sedan upp av styrelsen igen rörande två
punkter: mötesarvodet till tjänstemän och arvodet för protokolljustering. Kommunfullmäktige beslutade dock enligt KF §
104/10.12.2015 att återremittera frågan om arvodesstadgan utan
att besluta om några ändringar i den.
Underlag i form av en jämförelse mellan några kommuner rörande
vissa arvoden återfinns i bilaga.
./.
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att arvodena 2016
kvarstår såsom fastställda i enlighet med fullmäktiges beslut §
65/22.10.2015.
BESLUT:
Styrelsen föreslog inför kommunfullmäktige att arvodena 2016
kvarstår såsom fastställda i enlighet med fullmäktiges beslut §
65/22.10.2015 med nedanstående ändringar, som återges i bilaga:
Stycket om ägovägsnämnd stryks eftersom den nämnden inte existerar på kommunal nivå längre.
Därtill beslutade styrelsen att årsarvodet för Byggnads- och Miljönämnden och Tekniska nämnden inte utgår eftersom de nämnderna upphörde sista februari 2016.
Årsarvode för Byggnadstekniska nämndens ordförande utgör 800
euro för 2016.
Janne Fagerström föreslog att årsarvodet för ordförandena sänks
till hälften. Förslaget vann inte understöd och förföll därmed.
John Hilander föreslog att vice-ordförandena erhåller ett årsarvode som är hälften av ordförandenas arvoden. Janne Fagerström understödde förslaget. Därmed beslutade styrelsen enhälligt föreslå inför fullmäktige att vice-ordförandena erhåller ett årsarvode som är hälften av ordförandenas arvoden.
Protokolljusterarnas signatur
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Dnr: KANSLI 236/2016
KS § 271

ANHÅLLAN RÖRANDE GRUNDLÖN

Susanna Selander, som har varit anställd deltid som lokalvårdare i
skolan, har inkommit med en anhållan om att få samma grundlön som
anges för den utannonserade anställningen som lokalvårdare på
daghemmet Nyckelpigan (Socialnämnden § 79/6.6.2016, avtal
08SII012, grundlön 2040,72 euro), se bilaga.
./.
Susanna Selander, som f.n. har 2 018,59 euro i grundlön, arbetar sedan augusti 2016 100% som lokalvårdare.

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar remittera frågan till Skol- och Fritidsnämnden med
rekommendationen Susanna Selander erhåller en grundlön om
2040,72 euro.
BESLUT:
Styrelsen beslutar remittera frågan till Skol- och Fritidsnämnden med
motiveringen att frågan gäller Skol- och Fritidsnämnden underställd
personal.
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Dnr: KANSLI 241/2016
KS § 272

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER JORDFÖRVÄRV GÄLLANDE ALEJANDRO MÜLLERSANCHEZ OCH BRITT-MARIE SANDVIK DE MÜLLERS

Ålands landskapsregering inbegär Eckerö kommuns utlåtande över
Alejandro Mütter-Sanchez och Britt-Marie Sandvik de Müllers
ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom, se bilaga.
./.
Ansökan gäller lägenheten Trollebo 43-406-12-59 i Storby. Lägenhetens storlek är 0,2 ha. Lägenheten har inga andelar i samfällda.
Kommundirektörens förslag:
Alejandro Mütter-Sanchez och Britt-Marie Sandvik de Müller uppfyller
de kriterier som anges i p. 6 § 4 landskapsförordning (2003:70) om
jordförvärvstillstånd. Kommunstyrelsen förordar därför att Alejandro
Mütter-Sanchez och Britt-Marie Sandvik de Müller beviljas tillstånd att
förvärva och besitta fast egendom.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur
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KS § 273

BUDGETLÄGET

För 2016 budgeterades ett resultatunderskott på – 161 442 euro. För
investeringar budgeterades – 405 000 euro.
Ärenden som rör tilläggsbudget har diskuterats och tas upp av fullmäktige i tre fall vid kommande fullmäktigemöte 16.6:
- Begäran om tilläggsbudget på driften för gymnastiksalens golv om
ca 40 000 euro,
- Begäran om tilläggsbudget för lönekostnader tekniker ca 20 000
euro under 2016,
- Begäran om tilläggsbudget för renoveringsbidrag till Eckerö Ungdomsförening rörande Ekeborg.

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen diskuterar frågan.
BESLUT:
Jan-Anders Öström föreslog att de ledande tjänstemännen i skyndsam ordning tar fram underlag rörande budgetläget, med fokus på
möjliga inbesparingar och intäktsökningar, i första hand rörande driften, men även investeringar, för en återrapportering till styrelsens
kommande möte 28.6. Samtliga ledamöter understödde förslaget.
Styrelsen beslutade därmed i enlighet med förslaget.
Jan-Anders Öström föreslog också att direktiv ges till Byggnadskommittén för tillbyggnad av daghemmet, med innebörden att ingen upphandling genomförs förrän en genomgång av budgetläget gjorts av
styrelsen. Britt Berthén understödde förslaget.
John Hilander föreslog att Byggnadskommittén fortskrider med att
bjuda ut projektet och att Byggnadskommittén återrapporterar till styrelsen. Susann Fagerström understödde förslaget.
Jan-Anders Öströms förslag utgjorde omröstningsproposition ”ja”.
John Hilanders förslag utgjorde omröstningsproposition ”nej”. Två ledamöter röstade ”ja” och fem ”nej”, se bilaga.
Styrelsen beslutade därmed att Byggnadskommittén fortskrider med
att bjuda ut projektet och att Byggnadskommittén återrapporterar till
styrelsen.
Protokolljusterarnas signatur
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Jan-Anders Öström reserverade sig mot beslutet och aviserade att
han kommer att inlämna en skriftlig reservation.
KS § 206/28.6.2016
En genomgång har gjorts på tjänstemannanivå av budgetläget
socialförvaltningen, byggnadstekniska förvaltningen och skolan av
kommundirektör, ekonomichef, socialchef, byggnadsinspektör/kommuntekniker och skolföreståndare.
./.
I genomgången gentemot budget kunde inte några uppenbara inbesparingsmöjligheter som kan genomföras på kort eller medellång sikt skönjas.
Ett större projekt med syftet att se över möjliga inbesparingar på
något längre sikt har dock inletts: en första kartläggning av inköpspraxis hos skolan och Solgården gjordes. Arbetet måste fortsätta efter juli-semestrarna. Sannolikt finns åtminstone vissa vinster att göra genom en samordning och genomförande av en målinriktad handlingsplan rörande inköpen till kommunen.

-

På intäktssidan kunde framförallt följande två frågor identifieras,
även de på lite längre sikt:
En lokalvårdartjänst i skolan dras på prov in under resterande delen av innevarande budgetår.
Det är troligt att intäkterna för bygglov kommer att överskrida
budget, dock är det inte möjligt att göra någon detaljerad prognos
för hela året ännu.
Väntade ökningar av kostnaderna var bl.a. en begäran inom kort
om tilläggsbudget från Skol- och Fritidsnämnden för en lärare och
assistent.
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen antecknar sig detta till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.

KS § 273/13.9.2016
Preliminär prognos 2015-2022 biläggs.
./.
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Kommundirektörens förslag:
Styrelsen diskuterar det ekonomiska läget.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 274

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Halvårsuppföljning biläggs.
Uppföljning jordförvärvsärenden:
- Martin Oscarius beviljades 6.9.2016 jordförvärvstillstånd gällande
Utängen Rnr 43-406-23-48. I KS § 217/9.8.2016 förordade styrelsen att jordförvärv skulle beviljas Martin Oscarius.
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KS § 275

DELGIVNINGAR

Byggnadstekniska nämnden sammanträdde 23.8.2016 (protokoll
finns på http://www.eckero.aland.fi/kommunen/protokoll.html)
Den gemensamma räddningsnämnden sammanträdde 25.8.2016
(länk till protokoll finns på
http://www.eckero.aland.fi/kommunen/protokoll.html)
Socialnämnden sammanträdde 5.9.2016 (protokoll finns på
http://www.eckero.aland.fi/kommunen/protokoll.html)
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen antecknar sig detta till kännedom.
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: 256-266, 268-271, 273-275
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 267, 272
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: 267, 272
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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