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Sammanträdesdatum
24.01.2017
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.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
3

Sammanträdesdatum
24.01.2017
KS § 13

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG:

Föredragningslistan kompletteras med:
§ 30 Extra ärende: Anhållan om tilläggsresurs till Eckerö skola
§ 31 Extra ärende: FIFAX
BESLUT:
Föredragningslistan kompletteras med:
§ 30 Extra ärende: Anhållan om tilläggsresurs till Eckerö skola
§ 31 Extra ärende: FIFAX

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
24.01.2017
KS § 14

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Ordförandes förslag:
Föregående mötesprotokoll konstateras justerat och utlagt i den tid
som anges i protokollet.
Till protokolljusterare väljs John Hilander och Teres Backman.
Jan-Anders Öström och Susann Fagerström justerade 10.1.2017.
Janne Fagerström och Gunilla Holmberg justerade 13.12 2016.
John Hilander och Teres Backman justerade 29.11.2016.
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.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
5

Sammanträdesdatum
24.01.2017

Dnr: KANSLI 369/2016
KS § 15

MOTION ANGÅENDE FÖRSÄLJNING AV KYRKVIKENS BOSTADSOMRÅDE

En motion har inkommit angående försäljning av Kyrkvikens bostadsområde, daterad 15 december, se bilaga.
Ordförandes förslag:
Styrelsen diskuterar motionen och kommer med input.
BESLUT:
Ärendet remitteras till Närings- och kulturnämnden.
En konstadskalkyl över kommunens bostadsområden begärs in från
Byggnads- tekniska nämnden.

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
24.01.2017

Dnr: KANSLI 350/2016
KS § 16

ANHÅLLAN OM NAMNGIVNING AV VÄG

En anhållan om namngivning av väg har inkommit, se bilaga. Anhållan, har inkommit från Lars-Göran Karlberg, ägare till fastigheten
Björkvik 43-407-1-59 i Torp by och gäller namngivning av vägen till
bostadshus samt uthyrningsstugor och bastu till Björkviksvägen, enligt bifogad karta.

Ordförandes förslag:
Styrelsen remitterar anhållan för utlåtande till närings- och kulturnämnden.
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
24.01.2017

Dnr: KANSLI 323/2016
KS § 17

GATU- OCH VÄGNAMN ÖSTERÄNGEN

KS 344/8.11.2016
Ett förslag med följande namn för de fyra gatorna i Österängen, som
kommunen äger, har inkommit från Kaj Andersson (som företräder
Fastighets Ab Österängen som är part i markanvändningsavtalet med
Eckerö kommun avseende Österängen Rnr 4:42, Torp):
Väg 1: Björngatan
Väg 2: Varggatan
Gata 1: Järvgränd
Gata 2: Logränd

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen remitterar frågan rörande ev. traditions- och kulturaspekter
för utlåtande till Närings- och Kulturnämnden.
BESLUT:
Enligt förslag.

NKN § 51/29.11.2016
BESLUT:
Närings- och Kulturnämnden beslöt enhälligt omfatta förslaget och föreslår att gatorna får namnen:
Väg 1: Björngatan
Väg 2: Varggatan
Gata 1: Järvgränd
Gata 2: Logränd
KS § 17/24.1.2017
Ordförandes 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
24.01.2017

Kommunstyrelsen besluter att föreslå inför kommunfullmäktige
att för de fyra gatorna i Österängen, som kommunen äger, får
namnen:
Väg 1: Björngatan
Väg 2: Varggatan
Gata 1: Järvgränd
Gata 2: Logränd
BESLUT:

Kommunstyrelsen besluter att föreslå inför kommunfullmäktige
att för de fyra gatorna i Österängen, som kommunen äger, får
namnen:
Väg 1: Björngatan
Väg 2: Varggatan
Gata 1: Järvgränd
Gata 2: Logränd

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
24.01.2017

Dnr: KANSLI 26/2017
KS § 18

MARKNADSFÖRING AV KOMMUNENS TOMTER

NKN § 41
MARKNADSFÖRING AV KOMMUNENS TOMTER
Upptas till diskussion hur vi skall marknadsföra kommuns bostads- och industritomter.
Kontakter har redan tagits med mäklare på svenska sidan och
nämnden får information om detta.
BESLUT
Nämnden beslöt enhälligt att prioritera arbetet med marknadsföring av kommunens bostads- och industritomter både här på
Åland, i Sverige och i Finland.
Nämnden beslöt även att föreslå för Kommunstyrelsen att byta
mäklare för försäljning av tomter och att avtalet med Fastighetskonsult sägs upp.
Närings- och kulturnämnden vill också att det tas fram underlag till
marknadsföringen, kartor, fotografier m.m så att det på enkelt och
överskådligt sätt kan visas för eventuella köpare och mäklare.
Efter materialet har tagits fram tas ånyo kontakt med Benny
Forsius på Mäklarringen i Norrtälje för marknadsföring i Sverige.
NKN § 50/29.11.2016
BESLUT:
Eftersom det framkommit att även Kommunstyrelsen har diskuterat marknadsföringen av kommunens bostads- och industritomter
beslöt nämnden enhälligt efterhöra med Kommunstyrelsen om
vem det är som skall marknadsföra bostads- och industritomter på
Eckerö.
Om marknadsföringen skall handhas av Närings- och Kulturnämnden önskas mera grundmaterial som bl.a situationsplaner
och kartor.
KS § 18/24.1.2017

Ordförandes förslag:
Styrelsen diskuterar ärendet.

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
24.01.2017

BESLUT:
Styrelsen ger i uppdrag åt Närings- och Kultur Nämnden att inleda
marknadsföring av kommunens tomter, samt att arbeta vidare
med upphandling av mäklare.

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
24.01.2017

Dnr: KANSLI 199/2016
KS § 19

VÄGNAMN

NKN § 30/5.9.2016
En anhållan från Pernilla och Jan Blomqvist om att få namnge
deras privata väg på Mellanön i Storby har inkommit.
Vägen, som helt är privat och går helt över egen mark, föreslås få
namnet Storfjärdsvägen.
BESLUT:
Nämnden beslöt enhälligt godkänna ansökan och föreslår för
Kommunstyrelsen att vägnamnet fastställs till Storfjärdsvägen.

KS § 286/27.9.2016
Karta biläggs.
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar att vägen ifråga får namnet Storfjärdsvägen.

BESLUT:
Styrelsen återremitterade frågan till Närings- och Kulturnämnden
för vidare utredning, eftersom vägen förefaller utgöra tillfart till
endast en fastighet. Om vägen servar fler fastigheter kan den få
ett namn. Om så inte är fallet kan den erhålla ett nummer i enlighet med platsen på vägsträckningen.

NKN § 47/29.11.2016
FÖRSLAG:
Nämnden ställer sig frågande till att inte kunna namnge en väg
med bara en fastighet. Kommunstyrelsen godkände den
10.5.2016 § 147 ett vägnamn sam berör bara en fastighet och det
finns sedan tidigare flera vägar som fått namn och som berör bara
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
24.01.2017
en fastighet, det finns också flera vägar som fått namn fastän
inget hus eller bosättningen finns längs vägen.
BESLUT:

Nämnden beslöt vidhålla sitt tidigare förslag om att vägen bör få
namnet Storfjärdsvägen med motiveringen att alla vägar bör ha ett
namn och denna väg kan i framtiden komma att nyttjas av fler fastigheter samt att räddningsenheterna snabbare kan komma till
undsättning vid larm.
KS § 19/24.1.2017
Ordförandes förslag:
Kommunstyrelsen besluter att föreslå inför kommunfullmäktige, att
vägnamnet på Pernilla och Jan Blomqvist privata väg på Mellanön
i Storby, fastställs till Storfjärdsvägen.
Beslut:
Styrelsen besluter att återremittera ärendet för vidare beredning.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
24.01.2017

Dnr: KANSLI 372/2016
KS § 20

ANHÅLLER HÄRMED ATT HYRESFRITT FÅ DISPONERA SAMLINGSSALEN VID
EKERGÅRDEN UNDER 2017

Eckerö Marthaförening r.f. anhåller om att få disponera samlingssalen
vid Ekergården under år 2017 hyresfritt mot städning, se bilaga. Möten hålls andra måndagen i månaden (dag- eller kvällstid) se bilaga.
Ordförandes förslag:
Styrelsen beslutar föreslå inför fullmäktige att Eckerö Marthaförening
r.f. hyresfritt får nyttja Ekergårdens samlingssal för aktiviteter. Föreningen sköter nödvändig städning efter arrangemangen.
BESLUT:
Styrelsen beslutar föreslå inför fullmäktige att Eckerö Marthaförening
r.f. hyresfritt får nyttja Ekergårdens samlingssal för aktiviteter. Föreningen sköter nödvändig städning efter arrangemangen.

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
24.01.2017

Dnr: KANSLI 15/2017
KS § 21

UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV
Ålands landskapsregering har begärt Eckerö kommuns utlåtande
över Sara Erikssons ansökan om rätt att förvärva och besitta fast
egendom, se bilaga.
Ansökan gäller följande fasta egendom:
a) ett ca 1,86 ha stort outbrutet område och ett ca 18,2 ha stort outbrutet område från Seffers 43-44-6-21 i Eckerö.
b) Hela fastigheten Östra Styrsingsudd 43-407-6-90 i Eckerö .
Ordförandes förslag:
Kommunstyrelsen förordar att Sara Eriksson beviljas tillstånd att förvärva och besitta fast egendom, eftersom de förutsättningar som föreligger omfattas av § 4 punkt 7, Landskapsförordningen (2003:70).

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
24.01.2017

Dnr: KANSLI 25/2017
KS § 22

PRÖVOTID

KS § 199/28.6.2016
Tjänsten som tekniker lediganslogs 23.5.2016 med sista ansökningsdag 7.6.2016. Fem personer sökte tjänsten.
En av de sökande har intervjuats av representanter från kommunens
arbetsgivargrupp. På basen av kompetens, arbetserfarenhet och den
genomförda intervjun har arbetsgivargruppen föreslagit att Emma
Mattson erbjuds tjänsten.
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen anställer Emma Mattsson som tekniker, med behörighet att
genomföra byggnadstillsyn för kommunen. Emma Mattsson innehar
den kompetens som eftersöktes i utlysningen och är lämpligast för
tjänsten av de sökande.
Befattningen är ordinarie, på heltid, med lön och arbetsvillkor enligt
tekniska sektorns egna Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal
för teknisk personal (TS), Lönegrupp III, minimilön 3 054,08 euro.
Lönen sätts till en totallön om 3 900 euro, innefattande även erfarenhetstillägg.
Ett tjänsteförordnande undertecknas av kommundirektören.

BESLUT:
Jan-Anders Öström anmälde jäv. Jäv konstaterades. Jan-Anders
Öström närvarande inte under punkten.
Styrelsen anställer Emma Mattsson som tekniker/byggnadsinspektör,
med behörighet att genomföra byggnadstillsyn för kommunen. Emma
Mattsson innehar den kompetens som eftersöktes i utlysningen och
är lämpligast för tjänsten av de sökande.
Befattningen är ordinarie, på heltid, med lön och arbetsvillkor enligt
tekniska sektorns egna Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal
för teknisk personal (TS), Lönegrupp III, minimilön 3 054,08 euro.
Lönen sätts till en totallön om 3 900 euro, innefattande också tillägg
såsom erfarenhetstillägg.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
24.01.2017

Ett tjänsteförordnande undertecknas av kommundirektören.

KS § 312/11.10.2016
Kommunstyrelsen anställde i § 199/28.6.2016 Emma Saarela (då
Emma Mattsson) som tekniker, med behörighet att genomföra byggnadstillsyn för kommunen. Befattningen är ordinarie, på heltid, med
lön och arbetsvillkor enligt tekniska sektorns egna Kommunalt tjänsteoch arbetskollektivavtal för teknisk personal (TS), Lönegrupp III, minimilön 3 054,08 euro. Lönen sattes till en totallön om 3 900 euro, innefattande även erfarenhetstillägg. Prövotid om fyra månader tillämpas.
Under tiden 10 mars 2008-30 september 2016 har Emma Saarela varit anställd som kommuntekniker/byggnadsinspektör i Hammarlands
kommun, se bilagd CV. Branschtillägg räknas årsvis. Branschtillägget är 4% efter tre år och 8% efter fem år. Därefter beviljas ett antal
tilläggssemesterdagar vid vissa tidsintervaller.

Kommundirektörens förslag:
Emma Saarelas erfarenhet som kommuntekniker/byggnadstekniker i
Hammarlands kommun utgör grund för branschtillägg. Åtta års
branschtillägg beviljas Emma Saarela.

BESLUT:
Jan-Anders Öström anmälde jäv. Styrelsen konstaterade att jäv förelåg. Jan-Anders Öström var inte närvarande i mötesrummet under
ärendets behandling..
I övrigt beslutade styrelsen enligt förslag.
KS § 22/24.1.2017
Bilaga – Tjänsteförordnande
Emma Saarela tillträdde som tekniker/byggnadsinspektör den
1.10.2016 med fyra månaders prövotid. Prövotiden går ut den
31.1.2017.
Ordförandes förslag:
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
påseende
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Utdragets riktighet
bestyrkes
Eckerö den
__/__20__

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
24.01.2017

Styrelsen konstaterar att prövotiden för Emma Saarela har förflutit
och arbetet har fungerat bra, varför kommunstyrelsen konstaterar att
Emma Saarela anställs tillsvidare fr.o.m. den 1.2.2017. Ärendet delges kommunfullmäktige.
BESLUT:
Jan-Anders Öström anmälde jäv. Styrelsen konstaterade att jäv förelåg. Jan-Anders Öström var inte närvarande i mötesrummet under
ärendets behandling.
I övrigt beslutade styrelsen enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
24.01.2017

Dnr: BTN 20/2017
KS § 23

ANHÅLLAN OM VÄGNAMN
En anhållan om namngivning av väg har inkommit, se bilaga. Anhållan, har inkommit från Jhonny Husell, och gäller vägen ut till Styrsingsudden. Ett förslag till vägnamn är Styrsingsvägen.

Ordförandes förslag:
Styrelsen remitterar anhållan för utlåtande till närings- och kulturnämnden.

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
19

Sammanträdesdatum
24.01.2017

Dnr: KANSLI 364/2016
KS § 24

UTLÅTANDE ANGÅENDE NYTT SAMARBETSAVTAL SÅHD KF-JOMALA

KS § 4/10.1.2017
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 träningsundervisningProtokolljusterarnas signatur
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en 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 träningsundervisningen. 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.
SKFN § 6/17.1.2017
Bilaga 8/1/2017
Förslag till avtal mellan SÅHD k.f. och Jomala inkl. tillhörande bilagor
Kommunstyrelsen har vid sitt möte den 10.1.2017 beslutat att inbegära skol- och fritidsnämndens utlåtande angående nytt samarbetsavtal mellan SÅHD k.f. och Jomala så att det är kommunstyrelsen tillhanda senast 22.1.2017.
Jomala kommun har den 19.12.2016 meddelat att nuvarande avtal
om försäljning och distribution av skolmat till Kyrkby högstadieskola
samt träningsundervisningen som ingicks 4.9.1996 upphör att gälla
31.7.2017.
Kommunstyrelsen i Jomala har vidare beslutat att säga upp samarbetet gällande bibliotekstjänster från 2004 så att samarbetet upphör
att gälla 31.7.2017 och nuvarande hyresavtal mellan Jomala kommun
och SÅHD rörande idrottsanläggningar som ingicks 23.12.2008 så att
avtalet upphör att gälla 31.12.2017.
För Eckerös del innebär det nya avtalet en kostnadsutökning på 4065
euro i budget 2017. Medel för detta finns reserverat i SÅHD:s budget.
Något reellt alternativ till att säkerställa dessa tjänster annat än genom ett förnyat avtal finns inte för närvarande.
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Förslag:

Skol- och fritidsnämnden förordar inför kommunstyrelsen att Eckerö
kommun omfattar förslaget till nytt samarbetsavtal mellan SÅHD k.f.
och Jomala kommun.

Förslag av Nina Andersson:
Skol- och fritidsnämnden förordar inför kommunstyrelsen att Eckerö
kommun inte omfattar förslaget till nytt samarbetsavtal mellan SÅHD
k.f. och Jomala kommun. En arbetsgrupp bör tillsättas där representanter för medlemskommunerna sätter sig ner och går igenom innehållet i avtalet. Förslaget erhöll enhälligt understöd.
Beslut:

Skol- och fritidsnämnden förordar inför kommunstyrelsen att Eckerö
kommun inte omfattar förslaget till nytt samarbetsavtal mellan SÅHD
k.f. och Jomala kommun. kommun. En arbetsgrupp bör tillsättas där
representanter för medlemskommunerna sätter sig ner och går igenom innehållet i avtalet.

KS § 24/24.1.2017
Styrelsen inväntar utlåtande från SKFN(När kallelsen gick ut).
Ordförandes förslag:
Kommunstyrelsen besluter att avge följande utlåtande:
Kommunstyrelsen anser att förslaget till avtal förkastas. Samtliga
avtalsområden enligt numreringen nedan bör ha skilda avtal eftersom
förutsättningarna att säga upp någon del av dem kan uppkomma.
Angående bibliotekstjänster anser kommunstyrelsen att ett avtal inte
ingås med Jomala kommun.
Angående förhandlingssituationen ser det ut som om Jomala kommun utnyttjar sin position som leverantör genom att oskäligt höja avgifter för Södra Ålands högstadiedistrikt k.f..
1. Matportioner:
Enligt avtalet för matportioner har Södra Ålands högstadiedistrikt k.f.
enligt punkt 5 i avtalet från 04.09.96 betalat anläggningskostnaden för
ombyggnaden av köket. Att dessutom debitera fastighetshyra för kökets lokaler förutom de verkliga kostnaderna för fastighetskostnader
förefaller svår att motivera. Hela underlaget för uträkningen är svår att
granska då det saknas transparens mot verkliga kostnader. Måltidspriset är enligt kalkylen 3,12 € (exklusive moms). Därtill har högstadiet kostnader för serveringsköket i Kyrkby högstadieskola. Hela förslaget till avtalet bör beredas på nytt så att samtliga kostnader kan
åskådliggöras på ett förståeligt sätt med transparens till bokföringsProtokolljusterarnas signatur
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konton i Jomala kommuns bokföring. Södra Ålands högstadiedistrikt
k.f. bör begära jämförelsepris från privata sektorn för köp av matportionerna.
Hyra för Vikingahallenområdet:
En höjning av kostnaden för hyran för Vikingahallenområdet kan maximalt godkännas för 5 % i ett nytt avtal. Om ett sådant avtal inte kan
ingås enligt nuvarande omfattning bör någon del av servicen strykas
från avtalet som t.ex. konstgräsplan.
2. Hyra för utrymmen i Vikingaåsens skola:
Avtalet är som tidigare.

3. Bibliotekstjänster:
Med hänvisning till att alla medlemskommuner har egna kommunbibliotek i vilka alla kan få ett lånekort utan kostnad bör ett avtal angående bibliotek inte ingås med Jomala kommun i fortsättningen. Nyttjandet av eleverna i Södra Ålands högstadieskola av kommunbiblioteket torde vara så litet att det behovet kan styras till elevernas hemkommuners bibliotek.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 362/2016
KS § 25

SAMARBETE OM KST (KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST)

KS § 420/13.12.2016
BESLUT:
Styrelsen beslutade att tillskriva kommunstyrelserna inom det planerade samarbetet om Kommunernas socialtjänst för norra Åland
(Saltvik, Sund, Geta, Vårdö, Finström) med en begäran om att
Eckerö kommun får ansluta sig till samarbetet.
Kommunstyrelsen beslutade att utse Jan-Anders Öström till Eckerö kommuns representant för kontakterna med norra Åland om
KST-frågan.
Protokollsutdrag sänds till norra Ålands kommuner samt för kännedom till Hammarlands kommun och Ålands kommunförbund.
Punkten förklarades omedelbart justerad.
KS § 25/24.1.2017
Svar har inkommit från Finströms kommun gällande kommunstyrelsens begäran om att Eckerö kommun får ansluta sig till samarbetet.
Finströms kommunstyrelses bedömning är att förutsättningar saknas för att arbeta vidare med en för norra Åland regional samordning av kommunernas socialvård, se bilagor för mer information.
Ordförandes förslag:
Styrelsen antecknar sig Finström kommuns svar till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 26

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 15.12.2016

Enligt 49 § 3 mom. Kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland
skall kommunstyrelsen granska lagligheten av de beslut som fattas
av kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige har haft sammanträde 15.12.2016. Protokollet i
sin helhet finns att läsa på kommunens hemsida på adressen eckero.ax, under ”Kommunen”, ”Protokoll”.
Ordförandes förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att kommunfullmäktiges beslut som
fattas vid sammanträdet 15.12.2016 tillkommit i laga ordning.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 27/2017
KS § 27

SMART PARK
Ordförandes förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet.
BESLUT
Styrelsen besluter att fullmäktiges och styrelsens presidier, uppvaktar
Ålands Landskapsregering och eventuella samarbetspartners för att
undersöka möjligheter för Smart Parks fortsatta verksamhet.
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KS § 28

DELGIVNINGAR

Skol- och Fritidsnämnden sammanträdde 17.1.2017 (protokoll finns
på http://www.sahd.ax/)
Socialnämnden sammanträdde 9.1.2017 (protokoll finns på
http://www.eckero.aland.fi/kommunen/protokoll.html)
Byggnadstekniska nämnden sammanträdde 16.1.2017 (protokoll
finns på http://www.eckero.aland.fi/kommunen/protokoll.html)
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KS § 29

ANMÄLNINGSÄRENDEN
-

Ålands landskapsregering: Kommunindelningslagen – ny utredning offentligt 16 januari 2017, se

http://www.regeringen.ax/demokrati-hallbarhet/kommunindelningslagen

-

Strålsäkerhetscentralen: Fritt från Radon – kampanj på Åland
Evira: Livsmedelsäkerhetsverkets beslut om avveckling av fem
skyddsområden i restriktionszonen
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Dnr: KANSLI 31/2017
KS § 30

KS § 30 EXTRA ÄRENDE: ANHÅLLAN OM TILLÄGGSRESURS TILL ECKERÖ SKOLA

SKFN § 53/22.11.2016
Bilaga 1/6/2016

Underlag för tilläggsresurs i Eckerö skola (konfidentiell)

Bilaga 2/6/2016

Utökad elevassistentresurs åt enskild elev (konfidentiell)
Skolföreståndare Maria Bonds har inkommit med en redogörelse
över behovet av tilläggsresurs i Eckerö skola i form av en elevassistent på 25 vt.
Även en vårdnadshavare har inkommit med en anhållan om att
utöka tilldelningen av elevassistenttimmar med 7 veckotimmar.
För närvarande finns det tre elevassistenter anställda i skolan. En
i åk 2, en i åk 3 och tidvis i åk 1 samt en i Oceanen.
Eftersom eleverna i Oceanen inte fungerar tillsammans önskar
skolföreståndaren att separera eleverna från varandra och tilldela
båda en varsin assistent. Ansvarig för undervisningen är det fortsättningsvis tänkt att specialläraren skall vara.
För att organisera undervisningen för elever i behov av särskilt
stöd behöver skol- och fritidsnämnden ta ett helhetsgrepp kring situationen och bygga en hållbar organisation. Ett förslag till organisation kunde se ut enligt följande:
1. När elev överförs till anpassad undervisning i tre ämnen eller
fler så köper Eckerö kommun specialklasstjänster från Hammarland.
2. Specialläraren skall i huvudsak handha den samordnade specialundervisningen och vara den som behärskar stöd för lärande och skolgång så att den kan handleda övriga lärare.
3. Elevassistenterna skall i regel vara med sina elever inne i de
klasser som de hör till åldersmässigt. Ansvariga för deras
undervisning skall klasslärarna vara.
Det är viktigt att göra skillnad på inlärningsmässiga svårigheter
och beteendemässiga svårigheter. De förstnämnda skall hanteras
av specialpedagoger och klasslärare enligt stöd för lärande och
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skolgång. De beteendemässiga svårigheterna skall hanteras i
klassen genom ett inkluderande arbetssätt.
Förslag:

Skol- och fritidsnämnden diskuterar hur Eckerö skola skall organisera sina resurser för att skapa ett långsiktigt och hållbart system
för att hantera elever i behov av särskilt stöd.

Beslut:

Skolföreståndaren får i uppdrag att räkna igenom behovet av elevassistenttimmar för de elevassistenter som skall få ett förlängt
arbetsavtal för vårterminen 2017. Ett arbetsavtal som elevassistent för enskild elev på 25 vt lediganslås för tiden 9.1.2017 till
vårterminens slut 2018. I övrigt ordnas verksamheten enligt modellen ovan. I.o.m. det frigörs specialläraren från en del av sina
nuvarande uppgifter som specialklasslärare och får ägna sig åt
det som han är anställd för. Behovet av speciallärare och elevassistenter inför höstterminen 2017 ses över inom januari månad.

SKFN § 2/17.1.2017
Bilaga 1/1/2017

Sammanställning av sökande

Bilaga 2/1/2017

Kostnadsberäkning för elevassistent
Ett arbetsavtal som elevassistent för enskild elev på 25 vt för tiden
9.1.2017-8.6.2018 har varit lediganslaget att sökas senast den
29.12.2016 kl. 12.00. Arbetsavtalet tillsätts under förutsättning att
medel beviljas. Inom utsatt tid har arbetsavtalet sökts av 5 personer.
En rekryteringsgrupp bestående av skolföreståndaren och specialläraren har intervjuat två av de sökande. Klara Sundelin Dalloz
är utbildad sjuksköterska och bedöms på basen av intervjuer, arbetserfarenhet och utbildning vara den som är mest lämplig att
handha arbetsuppgiften som elevassistent.
I Eckerö skolas fastslagna budget för 2017 finns inte medel upptagna för att täcka kostnaden för en elevassistent på 25 veckotimmar. Den sammanlagda kostnaden för 2017 beräknas bli ca
22 500 euro.

Förslag:

Skol- och fritidsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om en
tilläggsbudget på 22 500 euro för att kunna anställa en elevassistent på 25 vt till Eckerö skola under tiden 9.1.2017–8.6.2018.
Under förutsättning att tilläggsmedel beviljas väljs Klara Sundelin
Dalloz till arbetsavtalet som elevassistent under ovan nämnda tid.
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Beslut:

Enligt förslag.

KS § 30/24.1.2017
Skol- och fritidsnämnden behöver anställa en elevassistent för
tiden 9.1.2017-8.6.2018. Nämnden anhåller om tilläggsmedel, för
anställningen för år 2017, motsvarande 22 500 euro.
Kommundirektörens förslag:
Föreslås att skol- och fritidsnämnden beviljas tilläggsmedel för år
2017, motsvarande 22 500 euro, för anställning av elevassistent
för tiden 9.1.2017-31.12.2017.
Jan-Anders Öström föreslår att styrelsen besluter med anledning
av den information, om möjligheten att kostnaderna ryms inom
skol- och fritidsnämndens budgetram, som kommunstyrelsen erhöll av skolföreståndaren vid budgetbehandlingen för år 2017, besluter kommunstyrelsen att inte förorda tilläggsmedel i detta
skede. Susann Fagerström understöder förslaget.
BESLUT
Kommunstyrelsen besluter enhälligt att med anledning av den information, om möjligheten att kostnaderna ryms inom skol- och fritidsnämndens budgetram, som kommunstyrelsen erhöll av skolföreståndaren vid budgetbehandlingen för år 2017, besluter kommunstyrelsen att inte förorda tilläggsmedel i detta skede.
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KS § 31

EXTRA ÄRENDE: FIFAX

Förslag:
Styrelsen diskuterar.
Beslut:
Information gavs om ärendets utveckling.
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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: §§ 12-25, 27-31
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: § 26
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: § 26
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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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.

