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Nr.
1

Plats och tid

Kommunkansliet tisdagen 10.01.2017 kl. 18:00-20:20

Beslutande

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

ordförande
frånvarande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant

Sekreterare

Jessica Björn

socialchef

Övriga närvarande

Anders Svebilius
Kerstin Wikgren

kommunfullmäktiges ordförande
Rekryteringsgruppens representant under §6

§§ 1-9 Extraärende: § 10 och 11
Paragrafer
Underskrifter

Protokolljustering
Ort och tid

ordförande

sekreterare

Mikael Selander

Jessica Björn

Eckerö onsdagen 11.1.2016, kl. 20.00

Jan-Anders Öström

Susann Fagerström

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby 12.1.2016 kl. 10.00

Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid

Jessica Björn

Underskrift

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2

Sammanträdesdatum
10.01.2017
KS § 1

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:
Godkänns

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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KS § 2

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Enligt förslag med tillägg att § 6 behandlas först.
Janne Fagerström aviserar om följande extraärenden:
- Räddningslagen
Susann Fagerström aviserar följande extraärende:
-Avlopps fakturor 2015
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KS § 3

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Kommundirektörens förslag:
Föregående mötesprotokoll konstateras justerat och utlagt i den tid
som anges i protokollet.
Till protokolljusterare väljs Jan-Anders Öström och Susann Fagerström.
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:
Enligt förslag
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Protokollet framlagt till
påseende

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

Sekr.
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Dnr: KANSLI 364/2016
KS § 4

UTLÅTANDE ANGÅENDE NYTT SAMARBETSAVTAL SÅHD KF-JOMALA
Handlingarna rörande utlåtande att lämnas av medlemskommunerna
inom SÅHD kf senast 31.1.2017 i bilaga.

./.
I underlaget från SÅHD återfinns kostnaderna att fördela mellan
kommunerna enligt tidigare avtal och enligt ny beräkning, se följande
bilagor:
- Bilaga 8/6/2016 Debiteringsgrunder för matportioner
- Bilaga 9/6/2016 Debiteringsgrunder för Vikingahallen
- Bilaga 10/6/2016 Debiteringsgrunder för bibliotekstjänster
I underlaget från SÅHD anges bl.a. följande om det nya avtalet rörande Vikingahallen:
”Hallhyran 5 200 euro per kalendermånad exkl. moms har fastställts
utgående från självkostnadspris och är bunden till levnadskostnadsindex, dock så att hyran i fortsättningen inte kan sjunka. För att ta
hänsyn till efterfrågan av halltider mellan kl. 9-15 och att Jomala
kommun som centralort har fördelar av att KHS är placerat i Jomala
har eftergifter gjorts vad gäller självkostnadspriset i form av att man
har tagit bort den del av fritidschefens lönekostnad, 20 %, som anses
behövas för att tjänster som kommer SÅHD tillgodo. Därtill har interna
räntekostnader och avskrivningar enligt plan strukits, vilket innebär att
ev. investeringar inte belastar hallhyran. Fakturering per månad sker
enligt utnyttjande. I det tidigare avtalet som ingicks 23.12.2008 var
hyresvederlaget vid avtalets ingående 4 354 euro per månad. Hyran
var även då bunden till levnadskostnadsindex.”
I underlaget från SÅHD anges vidare bl.a. följande om avtalet rörande
bibliotekstjänster:
”Något nu gällande avtal finns inte mellan SÅHD och Jomala kommun
vad gäller bibliotekstjänster. Ett nytt avtal behövs för att kunna fastställa vilka beräkningsgrunder som skall gälla vid köp av bibliotekstjänster. Beräkningarna i avtalsförslaget grundar sig på en timdebitering på 100,70 euro/timme och är för träningsundervisningen 50% av
timdebiteringen för KHS eftersom eleverna vid träningsundervisningen inte anses kunna utnyttja alla de tjänster som Jomala kommun erbjuder. SÅHD förbinder sig genom avtalet att åtminstone i genomsnitt
köpa totalt 7 timmar bibliotekstjänster i genomsnitt av Jomala kommun per vecka under ett läsår. Nuvarande avräkningsgrund har en
timdebitering på 49,16 euro för högstadiet och 14,53 euor för träProtokolljusterarnas signatur
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ningsundervisningen. Antalet veckor/år som debiteras har justerats
från 44 till 38.”
Ordförandens förslag:
Styrelsen remitterar ärendet till Skol- och Fritidsnämnden för utlåtande till styrelsen senast 22.1.2017.
BESLUT:
Enligt förslag
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Dnr: BTN 366/2016
KS § 5

ANHÅLLAN OM ERSÄTTNING FÖR PROJEKTET AV NYTT GYMNASTIKSALSGOLV I
SKOLAN

BTN 19.12.16 §167

Byggnadstekniska nämndens ordförande Mikael Stjärnfelt har den
04.12.2016 anhållit om timersättning för uppdrag utfört inom projektet
”Skolans gymnastiksalsgolv”, enligt Bilaga 2, BTN 19.12.2016 § 167.
Enligt arvodesstadgan för 2016 fastställd av KF § 117/22.9.2016
nämns under ”Övriga arvoden och ersättningar”:
…”Särskilda uppdrag såsom konsultuppdrag utförda av enskilda ledamöter ersätts enligt överenskommelse på förhand.”
Teknikerns förslag:
Ärendet diskuteras.

BESLUT:
Ordförande Mikael Stjärnfelt anmälde jäv och avlägsnade sig från
mötet under behandling av ärendet. Till ordförande valdes viceordförande Tommy Nordin. Byggnadstekniska nämnden beslöt att skicka
ärendet för behandling till kommunstyrelsen. Nämnden förordar en
utbetalning av ersättning med uppmärksammande att ersättningen ej
bör vara högre än tjänstemännens timersättning.
Paragrafen justeras omedelbart.
__________
KS § 5/10.1.2017
Redovisning av Mikael Stjärnfelt i bilaga.
./.
Arbetsgruppen för frågan har haft ett möte och fått arvode för det mötet (60 e/person; nämndens presidium samt dåvarande fritidsledare
deltog).
Ordförandens förslag:
Styrelsen beslutar, med hänvisning till bestämmelsen i arvodesstadgan: …”Särskilda uppdrag såsom konsultuppdrag utförda av enskilda
ledamöter ersätts enligt överenskommelse på förhand.”; att ersättning
om … utbetalas till Mikael Stjärnfelt.
Protokolljusterarnas signatur
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BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att, på grund av då rådande omständigheter på byggnadskansliet, undantagsvis bevilja Mikael Stjärnfelts
anhållan om ersättning för utfört arbete utöver ordförandes ordinarie
uppgifter enligt följande: 56h* 23€=1228 € exklusive sociala avgifter.
Kostnaden påförs byggnadstekniska kansliet.
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Dnr: KANSLI 265/2016
KS § 6

KOMMUNDIREKTÖR

KS § 264/30.9.2016
Kommundirektören har skriftligen sagt upp sig 28.8.2016, 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.

KF § 109/22.9.2016
Uppsägning i bilaga.
./.
BESLUT:
Kommundirektören anmälde jäv. Fullmäktige konstaterade att jäv förelåg. Kommundirektören lämnade sin plats och satt på åhörarplats
under ärendets behandling. André Sjöström utsågs till sekreterare för
punkten.
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Fullmäktige beslutade att bevilja kommundirektörens ansökan om avsked och att kommunstyrelseordföranden överenskommer med
kommundirektören om tidpunkten för tjänsteförhållandets upphörande.
Vidare beslutades 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.
Det beslutades också att gruppen skulle utökas med två kvinnor.
Fullmäktige beslutade även att gruppen ges befogenhet att anlita extern expertis.

KS § 404/13.12.2016

Medlemmar i rekryteringsgruppen avrapporterar.
BESLUT:
Styrelsen delegerade till rekryteringsgruppen att eftersöka och
återkomma till styrelsen med förslag på ersättare/konsult under tiden fram till dess att en ny kommundirektör anställts. Tidigare
prisbild för anställning av konsult gäller fortfarande.

KF § 153/15.12.2016

BESLUT:
Fullmäktige antecknade detta till kännedom.
KS § 6/10.1.2017
Rekryteringsgruppen har enligt KS § 264/30.9.2016 anlitat extern expertis vid rekryteringsförfarandet: Ohlheim Konsult AB har anlitats och
Anette Olheim har assisterat rekryteringsgruppen.
Rekryteringsgruppen har haft sex (6) stycken möten.
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Tjänsten som ordinarie kommundirektör har varit lediganslagen under
tiden 10.10-24.11.2016. Inom utsatt tid har elva ansökningar inkommit, se bilagor.
./.
Av de sökande kallades tre på intervju och de tre har även kallats till
djupintervjuer som utförts av Olheim Konsult AB.
Rekryteringsgruppen konstaterar att Arsim Zekaj, med kandidatexamen i samhälls- och kulturanalys, uppfyller behörighetsvillkoren och är
utgående från en helhetsbedömning av kunnande och personliga
egenskaper mest lämplig för befattningen.
Prövotiden börjar när tjänsteutövningen inleds. Prövotiden är sammanlagt fyra månader lång.
Utkast till kommundirektörsavtal i bilaga.
./.

Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Arsim Zekaj,
med kandidatexamen i samhälls- och kulturanalys, uppfyller behörighetsvillkoren och är utgående från en helhetsbedömning av kunnande
och personliga egenskaper mest lämplig för befattningen, och att
Arsim Zekaj anställs som ordinarie kommundirektör i Eckerö kommun. Arsim Zekaj anställs med prövotid om fyra (4) månader. Tjänsteförhållandet inleds med prövotid den 1.4.2017. Totallönen är 5 200
euro/månad.
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att ett kommundirektörsavtal sluts
enligt bilaga.
./.
Styrelsen konstaterar att Arsim Zekaj informerats om och godkänt
ovanstående villkor.

BESLUT:
Enligt förslag
Paragrafen konstateras omedelbart justerad.
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Dnr: KANSLI 16/2017
KS § 7

TF. KOMMUNDIREKTÖR

Kommundirektörstjänsten i Eckerö kommun har varit obesatt från och med
den 31 december 2016. För att det dagliga arbetet ska kunna löpa bör en
tillförordnad kommundirektör utses.
Ordförandens förslag:
Styrelsen beslutar att föreslå inför kommunfullmäktige att Andrea Björnhuvud utses till tf. kommundirektör på 50% t.o.m. 31 mars 2017. Tjänsteutövningen börjar den 20 januari 2017.
Totallönen för tf. kommundirektören är 50 % av 5 100 euro/månad för
100%.
Styrelsen beslutar också att timersättning utgår med samma ersättning som
i föregående stycke för sådant arbete som Andrea Björnhuvud utför i egenskap av konsult under tiden före fullmäktiges beslut.
Timredovisning inges till lönekontoret.
BESLUT:
Styrelsen beslutar att föreslå inför kommunfullmäktige att Andrea Björnhuvud utses till tf kommundirektör på 50 %. Tjänsteutövningen börjar den 20
januari 2017 och avslutas när ordinarie kommundirektör tillträtt sin tjänst.
Dock längst t.o.m. 31 mars 2017.
Totallönen för tf. kommundirektören är 50 % av 5 100 euro/månad för
100%.
Styrelsen beslutar också att timersättning utgår med samma ersättning som
i föregående stycke för sådant arbete som Andrea Björnhuvud utför i egenskap av konsult under tiden före fullmäktiges beslut.
Timredovisning inges till lönekontoret.
Paragrafen konstateras omedelbart justerad.
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Dnr: KANSLI 17/2017
KS § 8

EXTERN RESURS: KONSULT
Kommundirektörstjänsten har varit obesatt från och med den 31 december 2016. För att det dagliga arbetet ska kunna löpa behövs visst
bistånd för kommunförvaltningen, även om Andrea Björnhuvud tillsätts som tf. kommundirektör på 50%.
Kommunstyrelsens ordförande har varit i kontakt med förre kommundirektören Åsa Gustafsson angående möjligheter att bistå kommunkansliet när det gäller kommunförvaltning. Gustafsson har meddelat
att hon kan tjänstgöra i Eckerö kommun 1-2 dagar/vecka under
främst januari månad 2016.
Ordförandens förslag
Kommunstyrelsen beslutar att Åsa Gustafsson anställs i tjänsteförhållande med uppgift att bistå med kommunförvaltning 1-2 dagar i veckan. Lönen är 45 €/timme, i enlighet med tidigare lönesättning för motsvarande uppgifter. Även kilometersersättning för resor till och från
arbetsplatsen utgår i förekommande fall. Arbetet inleds och avslutas
enligt överenskommelse med kommunstyrelsens ordförande.
Timredovisning inges till lönekontoret.
Ersättning utgår också för arbete som Åsa Gustafsson utfört i egenskap av konsult 9-10.1.2017 mot timredovisning.
Ärendet delges kommunfullmäktige för kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag
Paragrafen konstateras omedelbart justerad.
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KS § 9

ANMÄLNINGSÄRENDEN

-

Tjänstemannabeslut 19.12.2016 av kommundirektören: Ann
Blomqvists uppsägning som ansvarig för biblioteket har beviljats med sista arbetsdag 31.12.2016, se bilaga. Johanna Österman har anställts som ansvarig för biblioteket under
1.1.2017-30.6.2017 av kommundirektören.

./.
Skatteinkomster t.o.m. 31.21.2016 i bilaga.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar att anteckna sig informationen till kännedom.
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KS 10 Extra ärende: Räddningslagen

Kommunstyrelsen diskuterar den nya räddningslagen och tryggandet av kommunens räddningstjänst.

BESLUT
Styrelsen ger kommunens representant i räddningsnämnden Kalle
Björnhuvud i uppdrag att ta upp frågan för diskussion på nämndens möte.
Paragrafen konstateras omedelbart justerad.
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KS § 11 Extraärende: Avloppsfaktura 2015

Utjämningsfakturor för avlopp från 2015 har fakturerats först i januari 2017.
Avlopps avgifter för perioden 1.9 -31.12.2015 borde ha fakturerats
vid faktura utsänt 4.10.2016.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet sänds till byggnadstekniska
nämnden för utredning. Styrelsen önskar information om hur detta
har kunnat ske samt vilka åtgärder som vidtas för att detta inte
skall upprepas. Utredningen tillsänds styrelsen tillhanda senast
den 14.2.2017.
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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: 1-4, 6, 9
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 5, 8
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:5,8
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delgivning av beslutet.

Rättelseyrkandets innehåll

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

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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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-

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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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

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

