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Sammanträdesdatum
10.10.2017
KS § 249

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelsen 10.10.2017 § 249
FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
10.10.2017
KS § 250

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunstyrelsen 10.10.2017 § 250
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns med följande extra ärenden:
1. Gemensam kartläggning och register för enskilda avlopp, § 264.
2. Normer för anslutningen till det kommunala vatten- och avloppsnätet, §265.
3. Vattenavgifter 2018, §266.
4. Avloppsavgifter 2018, §267.
5. Begäran om ombyggnad av skolvägen, §268.
6. Uthyres Ekebo A4, §269
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
10.10.2017
KS § 251

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Kommunstyrelsen 10.10.2017 § 251
FÖRSLAG:
Föregående mötesprotokoll konstateras justerat och utlagt i den tid
som anges i protokollet.
Till protokolljusterare väljs John Hilander och Susann Fagerström.
Gunilla Holmberg och Teres Backman justerade 26.9.2017.
John Hilander och Gunilla Holmberg justerade 15.8.2017.
Jan-Anders Öström och John Hilander justerade 12.9.2017.
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:
John Hilander och Jan-Anders Öström väljs till protokolljusterare. Protokolljustering ska senast vara genomförd 11.10.2017, kl. 23.59.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
10.10.2017
KS § 252

KOMMUNDIREKTÖRENS VERKSAMHETSRAPPORT FÖR PERIODEN 27.9.2017 –
10.10.2017

Kommunstyrelsen 10.10.2017 § 252

Kommundirektören lämnar
27.9.2017 – 10.10.2017.

verksamhetsrapport

för

perioden

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
10.10.2017

Dnr: BTN 290/2017
KS § 253

EXTRA ÄRENDE: FASTSTÄLLA VÄGNAMN SKOGSVIKSVÄGEN.

Kommunstyrelsen 10.10.2017 § 253
Närings- och kulturnämnden 05.09.2017 § 74
Kst§82/02.04.2013

Leif och Kurt Åberg har inkommit med anhållan om att fastställa
Skogsviksvägen på vägsträckan som inritad på bifogade karta. Vägen
är på Mellanön, Eckerö.
KD-FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen förordar för fullmäktige att Skogsviksvägen godkänns som vägnamn på nämnda vägsträcka.
BESLUT:
Ärendet remitteras till Närings- och Kulturnämnden för beredning.
Kommunstyrelsen anser att hela vägen bör ha samma namn. Väglaget bör höras angående vägnamnet.

Nn§41/13.05.2013

FÖRSLAG:
Nämnden skickar en förfrågan till väglaget angående vägnamnet.
BESLUT:
Närings- och Kulturnämnden beslöt enhälligt översända en förfrågan
till väglaget om vägnamnförslaget samt att det inkommer med förslag
till vägnamn på övriga vägar i anslutning till Borgflytta.

Nkn§74

FÖRSLAG:
Närings- och Kulturnämnden besluter att enhälligt föreslå att vägnamnet blir Skogsviksvägen.
BESLUT:
Enligt förslag, Nämnden sänder ärendet med förord till Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen 26.9.2017
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar för fullmäktige att Skogsviksvägen godkänns som vägnamn.
BESLUT:
Enligt förslag
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
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Sammanträdesdatum
10.10.2017
Dnr: KANSLI 295/2017
KS § 254

ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG

Kommunstyrelsen 10.10.2017 § 254
Kommunstyrelsen 26.09.2017 § 235

Henrietta Hellström inkom den 12.9.2017 med en anhållan om befrielse från sina uppdrag, bilaga Dnr. 295/2017. Som skäl till anhållan
om befrielse från uppdraget uppger Henrietta Hellström att hon flyttat
till Sverige och inte längre bosatt i Eckerö.
I enlighet med 17 § kommunallagen beviljas befrielse från förtroendeuppdrag av fullmäktige om förtroendevald uppvisar giltigt skäl.
Följande framgår av § 39 i kommunallagen avseende ersättare: För
ledamöterna i fullmäktige utses ersättare. Antalet ersättare för varje
lista uppgår till två gånger antalet ledamöter som valts från listan om
antalet kandidater är tillräckligt. Om ett tillräckligt antal ersättare inte
kan utses från en lista som hör till ett valförbund skall ersättare utses
från andra listor i valförbundet. I övrigt skall ersättare utses i enlighet
med bestämmelserna i landskapslagen om lagtingsval och kommunalval, dock så att 64 § 2 mom. inte skall tillämpas. Har en ledamot
förlorat sin valbarhet, befriats från uppdraget eller avlidit övertas uppdraget för den återstående mandattiden av den i ordningen förste ersättaren enligt bestämmelserna i 1 mom. Finns ingen sådan ersättare
skall bestämmelsen i 64 § 2 mom. landskapslagen om lagtingsval och
kommunalval tillämpas.
Henrietta Hellström innehar uppdragen, ersättare i kommunfullmäktige och nämndeman vid Ålands tingsrätt.
Kommundirektörens förslag:
Henrietta Hellström är inte längre bosatt i kommunen. Henrietta Hellström får därför anses ha uppvisat giltiga skäl på det sätt som föreskrivs i 17 § kommunallagen. Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att Henrietta Hellström beviljas befrielse från sina förtroendeuppdrag i enlighet med anhållan.
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att i det fall
Henrietta Hellström beviljas befrielse att även sända beslutet till
Ålands tingsrätt till kännedom.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
10.10.2017

Kommunstyrelsen undersöker möjligheterna att inför kommunfullmäktige föreslå nämndeman till Ålands tingsrätt.
BESLUT:
Ärendet bordläggs till nästa sammanträde för framtagande av förslag
på nämndeman till Ålands tingsrätt.

Kommunstyrelsen 10.10.2017 §251
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar enligt kommundirektörens förslag samt
förordar inför kommunfullmäktige att Gunilla Holmberg anmäls till
Ålands tingsrätt som nämndeman från Eckerö kommun.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
10.10.2017
KS § 255

REVISIONSRAPPORT VÅR-HÖST 2017

Kommunstyrelsen 10.10.2017 § 255
Av vår- och höst revisionerna för 2017 framstår ett antal utvecklingsområden definierats. Se bilaga. Mot bakgrund av att revisionsomgångarna har tydliga beröringspunkter gemensamt hanteras de ihop.
Kommundirektören konstaterar att det finns behov av att förvaltningen
arbetar närmare med rapporterna i ledningsgruppen, och gemensamt
behandlar de åtgärdsförslag och observationer som framkommit.
Kommundirektören har skickat ut rapporterna till berörda medarbetare och kommer att behandlas i ledningsgruppen 13.10.2017. Efter
denna behandling kommer ett ärende att beredas till kommunstyrelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Protokollet framlagt till
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Sammanträdesdatum
10.10.2017
KS § 256

FASTSTÄLLANDE AV TAXOR, BARNOMSORG

Kommunstyrelsen 10.10.2017 § 256

Sedan 1.1.2012 ingår bestämmelser om avgift vid kommunal barnomsorg i barnomsorgslagen (2011:86) 22 §. Den nu gällande taxan är
fastställd i enlighet med lagen. Där anges den nedre inkomstgränsen
för uppbärende avgift samt den högsta tillåtna avgiften som kan uppbäras.
I juni 2017 utfärdades en ny landskapslag (2017:56) som innebär
vissa förandringar och tillägg till den nu gällande barnomsorgslagen.
Lagen träder i kraft den 1 januari 2018.
I den nya lagen fastställs att den högsta avgiften för heltidsbarnomsorg som kommunen kan ta ut är 240 € per barn per månad. Den
nedre inkomstgränsen för uppbärande av avgift har också höjts i den
nya lagen.
Enligt barnomsorgslagen 22 § uppbärs avgift enligt följande:
Kommunen ska, med beaktande av bestämmelserna i denna paragraf och bestämmelserna 1 23 §, fastställa en taxa för avgiftet som
barnets vårdnadshavare ska betala för barnomsorg.
Som grund för beräkningen av barnomsorgsavgifterna får läggas de
inkomster som överskrider bruttoinkomstgränserna i tabellen nedan.
Barnomsorgsavgift får inte tas ut av den familj som har en inkomst
som uppgår till högst de belopp som anges i tabellen i nedan:
Familjens storlek
(antal personer)
2
3
4
5
6

Inkomstgräns
(euro/mån)
1 248
1 456
1 664
1 872
2 080

Barnomsorgsavgiften för heltidsomsorg får vara högst 240 euro per
barn och månad. Vid bestämmande av avgiften ska kommunen beakta familjens storlek.
Som inkomst räknas
1) Den inkomst barnet har
2) Den inkomst som med barnet sammanlevande vårdnadshavare
har samt
3) I det fallet barnet sammanlever med endast en vårdnadshavare,
den inkomst som en person som är sammanboende med vårdnadshavaren i äktenskap eller äktenskapsliknande eller stadigvaProtokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
10.10.2017

rande former i gemensamt hushåll, men som inte är barnets
vårdnadshavare.
En barnomsorgsavgift ska inte uppbäras för den barnomsorg som
vårdnadshavaren enligt 4 kap. har rätt till, under det år ett barn
har beviljat uppskov med att inleda sin skolgång.
En barnomsorgsavgift ska inte uppbäras för sådan del av barnomsorg som ges i habiliterande syfte enligt landskapslagen
(1978:48) om tillämpning av lagen angående specialomsorger om
utvecklingsstörda
I övrigt föreslås inga förändringar av texten i banomsorgstaxan.
Förslag: Socialnämnden beslutar förslå för kommunstyrelsen att
barnomsorgstaxan godkänns enligt ovanstående. Barnomsorgstaxan börjar gälla 01.01.2018.
Beslut:
Enligt förslaget.

Kommunstyrelsen 10.10.2017 §256
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför fullmäktige att avgifterna
fastställs enligt anvisningar i barnomsorgslagen och maxtaxan för
heltid är 240,00 euro månad. Barnomsorgstaxan börjar gälla
01.01.2018.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes
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KS § 257

TAXA FÖR HEMTJÄNSTSERVICE ÅR 2018

Kommunstyrelsen 10.10.2017 § 257
Socialnämnden 02.10.2017 § 105

Taxorna för hemtjänstservice har under år 2017 varit följande:

Regelbunden hemtjänst
För regelbunden hemtjänst enligt vård– och serviceplan betalar
klienten en månadsavgift som baserar sig på hushållets bruttoinkomster samt på personantalet. Grunden för månadsavgift är på
lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/). Indexjustering följer efter statsrådets förordning och social- och hälsoministeriets meddelande.
Utgående från vårdbehovet indelas de vårdbehövande i kategorier
enligt följande:
A.
B.
C.

1-3 besök/vecka
4-7 besök/vecka
8 eller fler besök/vecka

Indexjustering av klientavgifter inom social- och hälsovården gjord
den 01.01.2014. Avgift i % av bruttoinkomster.
Inkomst- Antal
- personer gräns/fribelopp
Euro/månad
1
563
2
1 039
3
1 628
4
2 014
5
2 438
6
2 799
-

Vårdbehov
A
17%
11%
9%
7%
6%
5%

Vårdbehov
B

Vårdbehov
C

26%
16%
13%
11%
10%
8%

35%
22%
18%
15%
13%
11%

När antalet personer i hushållet är större än sex höjs inkomstgränsen med 342 euro och betalningsprocenttalet sänks med en procentenhet för varje därpå följande person.
Stödservice
Måltidsservice
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
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-Dygnskostnad för alla måltider
-Lunch
Lunchportion jämte transport hem
Frukost
Kaffe med dopp, kvällskaffe, per
mål
Middag

12
6
7
3
2
3

Övriga avgifter inom hemtjänsten:
Användning av bastun
Dagklienttaxa, inkluderar
lunch, kaffe och
Aktiviteter
Medicinhämtningstaxa
Tvätt tjänst
Städning (för storstädning
hänvisas till städfirma)
Äldreomsorgs på distans
(ÄLDIS)
Duschjälp i det egna
hemmet
Duschjälp, pensionärer
utom Solgården med
hjälp av personalen
Trygghetsringning, per
gång
Trygghetsbesök
Handling (på Hugos)

4,50
9,00

11,00
6,00
11€/halvtimme
20€/månad
5,50
5,50

1,00
5,00€/halvtimme/personal
11

Det finns ingen gällande lag för serviceavgifter för klienter som bor
på servicehus. I Eckerö kommun tillämpas den lagstiftning som
finns för hemtjänstavgifter.
Avgiftstak för hemtjänstavgift
Avgiften får som högst utgöra en viss fastställd procent av betalningsförmågan. Procentsatsen har fastställts i klientavgiftsförordningen. För en persons hushåll får avgiften högst utgöra 35 % av
betalningsförmågan och två personers hushåll högst 22 % av betalningsförmågan.
Avgiften får inte heller vara högre än kommunens kostnader.
Kommunens självkostnadspris för varje hembesök är fastställt till
62,22 € (nettokostnad 44,99€)för år 2017 i enlighet med bokslutet
för år 2016.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.
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Tillfällig hemtjänst
För tillfällig hemtjänst eller service för personer med mindre än 1
besök/vecka, uppbärs 9,30 €/besök samt kostnader enligt aktuell
stödservice.
Periodplats
Dygnsavgiften för en periodplats som är 34,80 € inkluderar hyra,
mat och hemtjänstavgift.
Förslag
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att förorda inför
kommunstyrelse- och fullmäktige att avgifterna hålls oförändrade.
Beslut
Enligt förslaget.
Kommunstyrelsen 10.10.2017 §257
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att avgifterna
för hemtjänstservice hålls oförändrade.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Sammanträdesdatum
10.10.2017
KS § 258

TILLBYGGNAD AV DAGHEM

Kommunstyrelsen 10.10.2017 § 258

Byggnadskommitté höll ett möte 2.10.2017 för att öppna anbuden. Efter mötet konstaterades att anbudet från Byggfirma Christer Gustavsson Ab var det enda anbudet som höll sig inom budgeterade medel.
Byggnadskommittén beslöt att förorda anbudet för kommunstyrelsen.
Byggnadskommittén anhåller om medel som möjliggör kontraktskrivning och byggstart inom år 2017. Summan som kommittén anhåller
om är 75 000 euro.
Under kommunstyrelsens sammanträde kommer offerterna från respektive entreprenör, anbudshandlingar samt övriga handlingar som
legat till grund för byggnadskommitténs förslag presenteras.
Bilagt elektroniskt inför kommunstyrelsens sammanträde finns uppdaterade ritningar för den planerade tillbyggnaden, rumsbeskrivning,
öppningsprotokoll- samt mötesprotokoll från byggnadskommittén.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att anta anbudet från Byggfirma Christer
Gustavsson AB i enlighet med byggnadskommitténs förslag, under
förutsättning att kommunfullmäktige beviljar medel.
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att ett tilläggsanslag om 75 000 euro medges för tillbyggnad av daghemmet för att
möjliggöra byggstart och kontraktsskrivning under 2017.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att omdisponering av planerade investeringsmedel för projektet görs enligt följande:
75 000 euro 2017
275 00 euro 2018
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 312/2017
KS § 259

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND KF. BUDGETFÖRSLAG 2018

Kommunstyrelsen 10.10.2017 § 259

k.f Ålands omsorgsförbund k.f. (ÅOF) har 25.9.2017 inkommit
med en begäran om utlåtande gällande budgetförslag för 2018
och ekonomiplan för 2019-2020. Utlåtandet ska vara förbundet
tillhanda senast 18.10.2017.
Enligt liggande budgetförslag uppgår kommunandelarna för
2018 till 10 743 495 euro. Detta är en nettominskning om 63
467 euro eller 0,6 % i jämförelse med budgeten för 2017.
En stor del av kostnadsminskningen hänförs till den dagliga
verksamheten (-43 704 euro) och boendeservice (-72 061
euro). Minskningen beror på färre klienter i de dyrare vårdkategorierna. I driftsdelen i budgetförslaget uppgår de förmedlade
tjänsterna i sin tur till 1 209 092 euro, vilket är en kostnadsminskning om 110 054 euro eller 8,3 % i förhållande till budgeten för 2017. Totalt minskar verksamhetskostnaderna för ÅOF
från 11 078 762 euro 2017 till 10 993 345 euro 2018, vilket är
en nettominskning med 85 417 euro eller 0,77 %.
Av förslaget till budget framgår att ÅOF:s personalvolym under
2018 kommer att utöka med totalt 4,06 årsverken, från 143,95
till 148,01. Detta innebär sedan 2015 en ökning med 19,91 årsverken. Enligt budgetförslaget står personalvolymen i proportion
till klienternas behov. Två av årsverken hänförs till planeringen
av en ny boendeenhet med socialpsykiatrisk inriktning. De övriga två årsverken är nattpersonal för att öka tryggheten för
både klienter och personal. Det saknas dock en tydlig redogörelse vad gäller kostnader för den utökade personalstyrkan och
hur många nyanställningar som kommer krävas.
Enhetspriset för korttidsboende ökas enligt budgetförslaget med
46 %, vilket motiveras med att dygnsavgiften nu är baserad på
det faktiskta behovet av stöd. Tidigare har detta baserats på
schablon. Korttidsboende finansieras följaktligen numera av
egna intäkter.
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Enhetspriset för specialfritidshemsverksamheten ökar enligt
budgetförslaget med 44,7 %. Det finns ingen tydlig förklaring till
denna ökning varför det är svårt att ta ställning.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar ge följande utlåtande gällande
ÅOF:s budgetförslag för 2018 och ekonomiplan för 2019-2020:
1. Motivera varför specialfritidshemsverksamhetens enhetspris
ökar med 44,7 % jämfört med budget 2017.
2. Tydligare motivera utökningen med 4,06 i huruvida det handlar om nyanställningar.
3. ÅOF ska återkomma med tydliggörande av talterapitjänster i
och med att Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) även tillhandahåller dessa tjänster.
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
18

Sammanträdesdatum
10.10.2017
KS § 260

FÖRHANDSMEDDELANDE OM ÄNDRING I UNDERHÅLLSAVGIFTERNAS PRISSÄTTNING

Kommunstyrelsen 10.10.2017 § 260

Tjänsteleverantören, Triplan som förser kommunen med arbetsverktyget kommun Office, har inkommit med förhandsmeddelande om
ändring av underhållsavgifternas prissättning. Triplan meddelar att de
avser höja priserna för sina underhålls- och service avgifter för samtliga kunder. Prishöjningen på 1,3 % på innevarande års underhållsavgifter träder i kraft 1.1.2018. Prisbildningen påverkas enligt Triplan
generellt av kostnadsnivån samt ökade personalkostnader. Se bilaga.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 261

HANDLINGAR TILL KOMMUNSTYRELSENS KÄNNEDOM

Kommunstyrelsen 10.10.2017 § 261
-

Inbjudan, självständighetsfest. Se bilaga.
Preliminära landskapsandelar, uppdatering. Se bilaga.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen noterar informationen till sin kännedom.
BESLUT:
Kommunstyrelsen skickar inbjudan till skolan för att utse två representanter till 100- årsdagen enligt instruktion. Kommunen står för
kostnaden.
Skolan uppmannas att i samråd med kommundirektören anordna ett
evenemang i samband med 100- års firandet. Kommunen står även
för denna kostnad.
Kommunstyrelsen noterar inkommen skrivelse om landskapsandelar
till sin kännedom.
Beslutet justeras omedelbart.
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KS § 262

DELGIVNINGAR

Kommunstyrelsen 10.10.2017 § 262

Byggnadstekniska nämnden sammanträdde 9.10.2017 (protokoll
finns på http://www.eckero.aland.fi/kommunen/protokoll.html)
Socialnämnden sammanträdde 2.10.2017 (protokoll
http://www.eckero.aland.fi/kommunen/protokoll.html)

finns

Skolnämnden sammanträdde 3.10.2017 (protokollen finns på
http://sahd.ktweb.fi/)

BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 263

ANHÅLLAN OM TILLÄGGSANSLAG TILL ECKERÖ SKOLA

Kommunstyrelsen 10.10.2017 § 263
SKFN 3.10.2017
SKFN 28.2.2017
Kst § 30, 24.1.2017
SKFN 17.1.2017
SKFN 22.11.2016

52 §:

Anhållan om tilläggsresurs till Eckerö skola

SKFN 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.
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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 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 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.
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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.

Beslut:

Enligt förslag.

-----------------SKFN 28.2.2017
Bilaga 3/2/2017

Kst § 30, 24.1.2017
Kommunstyrelsen har den 24.1.2017 behandlat skol- och fritidsnämndens anhållan om tilläggsresurs till Eckerö skola. Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att inte förorda tilläggsmedel i detta
skede. Anledningen är den information som kommunstyrelsen erhöll av skolföreståndaren vid budgetbehandlingen för år 2017
kring möjligheten att kostnaderna ryms inom skol- och fritidsnämndens budgetram.
Trots uteblivna tilläggsmedel har skolföreståndaren tillsammans
med skoldirektören och skolnämndens ordförande valt att anställa
Klara Sundelin Dalloz till arbetsavtalet som elevassistent 25 vt under tiden 9.1-8.6.2017. Orsaken till beslutet är att en enskild elev är
i akut behov av en egen assistent och är berättigad till denna resurs.
Enligt skolpsykologen kräver skolsituationen för denna elev ytterligare åtgärder.
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En elev som överförts till mångprofessionellt stöd har inlett sin
skolgång i Näfsby skola den 1.2.2017. Skolskjutskostnaderna för
denna elev är ca 400 euro/vecka, vilket blir ca 7200 euro för vårterminen. Till hösten kan transporterna upphandlas tillsammans
med övriga skolskjutsar. Inverkan på budgeten för 2017 i sin helhet beräknas bli ca 14 000 euro. Till detta kommer kostnaden för
skolgång i Näfsby skola som beräknas bli ca 9 800 euro för 2017.
För ovan nämnda arrangemang som tillkommit efter skol- och fritidsnämndens behandling av budgeten 2017 beräknas kostnaderna
öka med 46 300 euro.
Förslag:

Skol- och fritidsnämnden följer med det ekonomiska utfallet och
tar senast inom september månad beslut om en ev. ny begäran om
tilläggsanslag. Vidare får skoldirektören i uppgift att ta fram ett avtalsförslag mellan Eckerö och Hammarlands kommun beträffande
köp av specialklasstjänster.

Beslut:
___________

Enligt förslag.

SKFN 3.10.2017
Bilaga 3/7/2017

Överenskommelse angående ersättning från annan kommun då
samarbetsavtal inte föreligger

Bilaga 4/7/2017

Faktureringsunderlag för elever från andra kommuner i Näfsby
skolas specialklass

Bilaga 5/7/2017

Budgetuppföljning per den 31.8.2017
Eftersom det finns ett giltigt avtal mellan de faståländska kommunerna beträffande köp av tjänster för elever från annan kommun
behöver inte något nytt avtal göras upp. Gällande avtal omfattar
även specialklasselever då dessa omnämns särskilt i punkt 9,
”Merkostnader som uppkommer till följd av överföring till specialklass, behov av assistent eller andra särskilda arrangemang ersätts skilt enligt faktisk merkostnad”.
Ekonomichef Maarit Grönlund har tagit fram ett faktureringsunderlag som följer avtalet. Skoldirektören har via ett tjänstemanna-
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beslut utfärdat en betalningsförbindelse från Eckerö kommun
gentemot Hammarlands kommun.
Kostnaden för att köpa en plats vid specialklassen i Näfsby skola
beräknas under 2017 uppgå till ca 21 000 euro. Kostnaden regleras
i samband med bokslut 2017.
Sedan höstterminen 2017 får en elev från Eckerö skola sin undervisning vid barackerna i KHS. En elevassistent har varit anställd
för att jobba med eleven sedan årets början. Kostnaden för den anställda elevassistenten beräknas bli ca 18 800 euro. Av de kostnaderna har ca 11 000 euro betalts ut redan.
Under sommaren tillkom det 5 elever till Eckerö skola som är berättigande till skolskjuts vilket medförde att ytterligare skoltransporter behövde sättas in. Tillsammans med transporten av eleverna
till specialklassen i Näfsby och baracken i KHS innebär det att
skolskjutskostnaderna ökar med ca 24 400 euro jämfört den fastställda budgeten 2017. Av de har ca 7400 euro utbetalts för vårterminens transporter till specialklassen.
Sammantaget medför det tilläggskostnader på 64 200 euro för
kostnadsområde 3050 Eckerö skola under 2017.
Dessutom har det sedan budgeten för 2017 fastställdes framkommit att en elev fr.o.m. höstterminen 2017 behöver fullgöra sin läroplikt vid träningsundervisningen. Det innebär tilläggskostnader för
Eckerö kommun på 23 126 euro under 2017.
Ytterligare finns det kostnader för köp av specialpedagogiska
tjänster för ca 7000 euro och hyreskostnader för ca 1000 euro.
För att inte skol- och fritidsnämnden skall överskrida sin budget
behöver det därför lämnas in en anhållan om tilläggsanslag till
kommunstyrelsen. På basen av budgetuppföljning per den
31.8.2017 görs bedömningen att kostnaden inte ryms inom budget
2017 då 65,39 % av budgeten är nyttjad och merparten av de kostnadsutökningar som beskrivs ovan ännu inte har belastat budgeten
för 2017.
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Förslag:

Skol- och fritidsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om ett
tilläggsanslag på 76 726 euro för att täcka de ovan beskrivna kostnadsutökningarna.

Beslut:

Enligt förslag.

Kommunstyrelsen 10.10.2017 § 263
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att ett tilläggsanslag på 76 726 euro medges enligt anhållan från skol- och fritidsnämnden.
BESLUT:
Ärendet återremitteras till skoldirektören för att lämna en specifikation
över vilka budgetkonton och moment som det aktuella tilläggsanslaget avser.
Skoldirektören ska också redogöra om kostnaden på 21 000 euro för
en plats i specialklass vid Näfsby skola gäller.
Vidare ska en redovisning lämnas om lösningar i Eckerö utretts.
Skolföreståndaren Maria Bonds ska bjudas in till kommunstyrelsens
sammanträde för att besvara frågor gällande det nu sökta anslaget.
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Dnr: BTN 316/2017
KS § 264

GEMENSAM KARTLÄGGNING OCH REGISTER FÖR ENSKILDA AVLOPP

Kommunstyrelsen 10.10.2017 § 264
Byggnadstekniska nämnden 09.10.2017 § 108

Ålands Vatten Ab tilldelades 2015 mandat och finansiering av Ålands
landskapsregering och Ålands lagting. Den övergripande målsättningen med planen är att skapa en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning och avloppsvattenhantering. Arbetet påbörjades i februari
2016 och pågår för fullt. I ledningen för arbetet finns en styrgrupp
med representanter för kommunerna. Landskapsregeringen har fungerat i sin egenskap av beställare och finansiär som gruppens ordförande. Ålands första VA-plan kommer att lämnas in till landskapsregeringen januari 2018.
Styrgruppen för VA-plan föreslår att ett samarbetsprojekt startas mellan kommunerna, Ålands Vatten Ab och Ålands landskapsregering för
att kartlägga och ta fram ett gemensamt register över enskilda avlopp. Styrgruppen önskar att svar angående deltagande i projektet
lämnas av respektive kommun senast 6 nov 2017 till projektledare
David Ståhlman.
Finansiering och kostnadsfördelning är följande:
40 000 € LR/AMS
20 000 € Ålands Vatten
40 000 € Kommunerna (exkl. Mariehamn) (2,30 €/inv)
100 000 € Totalbudget
För Eckerö kommuns del skulle detta förslag utgöra 2100 €.
I samband med förfrågan har varje kommun möjlighet att inkomma
med kompletteringsförslag till projektplanen.
Bilaga BTN 09.10.2017, § 108
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beslutar föreslå inför kommunstyrelsen
att Eckerö kommun går med i det föreslagna samarbetsprojektet och
att 2100 € insätts i budgeten för detta år 2018.
Byggnadstekniska nämnden har inget att anmärka på projektplanen.
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BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag
godkänns.
__________

Kommunstyrelsen 10.10.2017 §264
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar enligt byggnadstekniska nämndens 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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
29

Sammanträdesdatum
10.10.2017
KS § 265

NORMER FÖR ANSLUTNINGEN TILL DET KOMMUNALA VATTEN- OCH
AVLOPPSLEDNINGSNÄTET

Kommunstyrelsen 10.10.2017 § 265
Byggnadstekniska nämnden 09.10.2017 § 109

Upptogs till behandling framtagandet av nya normer för anslutning till
det kommunala vattenledningsnätet samt till det kommunala avloppsledningsnätet. Bilaga, BTN 02.10.2017, § 109.
Idag finns ”Regler för inkoppling av vattenabonnenter i Eckerö kommun” respektive ”Regler för inkoppling av avloppsabonnenter i Eckerö
kommun”. Dessa ”Regler” skulle genom att anta nya normer för anslutning upphöra att gälla.
Byggnadstekniska kansliet har förlorat styrningen över utbyggnaden
av främst vattenledningsnätet sedan kommunfullmäktige den
23.10.2008, § 139 ändrade på anslutningsvillkoren och vad som
ingick i anslutningsavgifterna vid inkoppling till kommunens vattenoch avloppsledningsnät.
I förslaget till nya normer så återinför man att det i anslutningsavgiften
ingår maximalt 50 m ledningsmaterial och grävning för distributionsledning för att få en bättre styrning på utbyggnaden av vatten- och avloppsledningsnätet.
I de nya normerna för anslutning till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet definieras stamledning respektive distributionsledning.
Kommunens ansvarsgräns gällande anslutning till vattenledningsnätet ändras från att tidigare varit fram till vattenmätaren till att vara fram
till tomtgräns eller en punkt som kan anses vara tomtgräns.
Kommunens ansvarsgräns gällande anslutning till avloppsledningsnätet ändras från att tidigare varit fram till rensbrunn utanför anslutarens
byggnad till att vara fram till tomtgräns eller en punkt som kan anses
vara tomtgräns.
Kommunteknikerns förslag:
Byggnadstekniska nämnden besluter föreslå inför kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige att normer för anslutning till det kommunala
vatten- och avloppsledningsnätet, enligt bilaga, godkänns.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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BESLUT:
Tommy Nordin föreslår att 50 m inte skall ingå i anslutningen till vatten- och avloppsledningsnätet. Förslaget vann inget understöd.
Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag
godkänns.
__________
Kommunstyrelsen 10.10.2017 §265
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att normer för anslutning till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet, enligt bilaga, godkänns.
BESLUT:
Kommunstyrelsen ser inte i nuläget det befogat att återgå till gamla
normer. Kommunteknikern ska därför ta fram kommunens gällande
normer och riktlinjer och uppdatera dessa för att möta dagens krav
och behov. Därmed återremitteras ärendet till byggnadstekniska
nämnden för vidarebehandling.
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Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
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Ordf.
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KS § 266

VATTENAVGIFTER 2018

Kommunstyrelsen 10.10.2017 § 266
Byggnadstekniska nämnden 09.10.2017 § 110

Upptogs till behandling vattenavgifter för år 2018.
Nya vattenavgifter enligt Bilaga, BTN 09.10.2017, § 110, har tagits
fram.
I de nya avgifterna föreslås en höjning av bruksavgiften för vatten
med 1 % från dagens 1,50 €/m3 till 1,52 €/m3 exkl. moms.
Föreslås att grundavgiften hålls oförändrad då en höjning av grundavgiften slår hårdast mot små hushåll med låg förbrukning, en högre
förbrukningstaxa är mer rättvis då man faktiskt betalar för vad man
förbrukar.
Föreslår att avgifterna gällande försening av vattenavläsning samt
påkoppling vid stängning av vattentjänst hålls oförändrade.
Under förutsättning att de föreslagna nya normerna godkänns föreslås att anslutningsavgiften byggs upp på ett nytt sätt och höjs med
1% samt 400 €, då 50 m material och grävning ingår.
Dagens vattenanslutningsavgifter som är beroende av byggnadens
användningsändamål och storlek är svårtolkade och otydliga, vilket
även påpekats av revisorerna. Vid tillbyggnad skall fastighetsägare
idag begära tilläggsanslutning vilket är både arbetsdrygt och blir lätt
bortglömt.
Föreslagen taxa grundas på användningsändamålet istället för byggnadens storlek samt vilken vattenledningsdimension anslutningen
görs med.
Kommunteknikerns förslag:
Byggnadstekniska nämnden besluter föreslå inför kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige att vattenavgifterna godkänns enligt bilaga.
BESLUT:
Tommy Nordin föreslår att avgifterna hålls oförändrade. Jan Fagerström understöder Tommy Nordins förslag. Charles Andersson och
Rickard Eklund understödde kommunteknikerns förslag.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Röstning hålls där kommunteknikerns förslag är ja och Tommy Nordins förslag är nej.
För ja röstade: Rickard Eklund, Charles Andersson, Mikael Stjärnfelt
och Ann-Sofi Stjärnfelt.
För nej röstade: Tommy Nordin och Jan Fagerström.
Konstateras att kommunteknikerns förslag vann understöd.
Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag
godkänns.

__________

Kommunstyrelsen 10.10.2017 §266
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att vattenavgifterna godkänns enligt bilaga.

BESLUT:
Ärendet återremitteras till byggnadstekniska nämnden. Kommunteknikern ska ta fram underlag på hur mycket vatten vi köper/säljer.
En prognos över prisbilden från Ålands vatten ska bifogas till beredningen.
En redogörelse ska lämnas för priskillanden för vattenledningarna på
40 mm respektive 50 mm.
Kommunteknikern inbjuds till kommunstyrelsens sammanträde i
samband med att ärendet blir aktuellt.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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KS § 267

AVLOPPSAVGIFTER 2018

Kommunstyrelsen 10.10.2017 § 267
Byggnadstekniska nämnden 09.10.2017 § 111

Upptogs till behandling avloppsavgifter för år 2018.
Nya avloppsavgifter enligt Bilaga, BTN 09.10.2017, § 111, har tagits
fram.
I de nya taxorna föreslås en höjning av bruksavgiften för avlopp med
2 % från dagens 3,52 €/m3 (exkl. moms) till 3,59 €/m3 (exkl.
moms).
Föreslår att avgifterna gällande externslamstaxa höjs med ca. 2 % till:
 Slutna tankar, från 15,00 €/m3 till 15,32 €/m3 exkl. moms
 Slamavskiljare, 25,00 €/m3 till 25,81 €/m3 exkl. moms
Under förutsättning att de föreslagna nya normerna godkänns föreslås att anslutningsavgiften byggs upp på ett nytt sätt och höjs med
1% samt 650 €, då 50 m material och grävning ingår.
Dagens avloppsanslutningsavgifter som är beroende av byggnadens
användningsändamål och storlek är svårtolkade och otydliga, vilket
även påpekats av revisorerna. Vid tillbyggnad skall fastighetsägare
idag begära tilläggsanslutning vilket är både arbetsdrygt och blir lätt
bortglömt.
Föreslagen taxa grundas på användningsändamålet med en grunddel
och en tilläggsdel enligt bilaga.
Kommunteknikerns förslag:
Byggnadstekniska nämnden besluter föreslå inför kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige att avloppsavgifterna, enligt bilaga, godkänns.
BESLUT:
Tommy Nordin föreslår att avgifterna hålls oförändrade. Förslaget
vann inget understöd.
Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag
godkänns.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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__________

Kommunstyrelsen 10.10.2017 267
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att
avloppsavgifterna, enligt bilaga, godkänns.

BESLUT:
Ärendet återremitteras till byggnadstekniska nämnden för att bifoga kalkyl över täckningsgrad och självkostnad.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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__/__20__

Sekr.
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Dnr: TEK 307/2015
KS § 268

BEGÄRAN OM OMBYGGNAD AV SKOLVÄGEN

Kommunstyrelsen 10.10.2017 § 268
Byggnadstekniska nämnden 09.10.2017 § 107
Kommunstyrelsen 12.09.2017 § 223

SKFN 30.5.2017
Byggnadstekniska nämnden 22.03.2016 § 14
Kommunstyrelsen 08.03.2016 § 90
Kommunstyrelsen 03.11.2015 § 306
Kommunstyrelsen 27.10.2015 § 302
Tekniska nämnden 23.09.2015 § 106
Tekniska nämnden 19.05.2014 § 22
Upptogs till behandling inkommen begäran av ombyggnad av skolvägen i Storby.
Styrelsen i föreningen Hem och Skola har begärt ombyggnad av
skolvägen i Eckerö. Begäran enligt bilaga 2.
Hem och Skola har begärt att följande åtgärder vidtas:
-

Trottoaren från Bagargatan mot skolan förlängs.
Dikena på båda sidor vägen täckdikas.
Farthinder tas bort.
Gångbana från Käringsundsvägen önskas hela vägen till skolan.
Nuvarande farthinder tas bort och ersätts med nya.
Ny avstigningsplats för skolbarnen.
Nya skyltar på vägen.
Ny parkering för lärarna.

FÖRSLAG:
Tekniska nämnden begär utlåtande från Skolnämnden angående
Hem och Skolas begäran av ombyggnad av skolvägen.

BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt att begära utlåtande från Skolnämnden angående Hem och Skolas begäran av ombyggnad av skolvägen.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Tekniska nämnden 23.09.2015 § 106

Upptogs till behandling skolnämndens utlåtande angående ombyggnad av skolvägen.
H&S skriver:
”De två främsta problemen idag är dels den tunga trafiken på väg
1 och det faktum att allt för många inte respekterar hastighetsbegränsningen på 50 km/h. Dels att kommunalvägen till skolan från
väg 1 efter ombyggnad inte är funktionell i någon riktning.
1. Från rondellen (väg 1) och längs Bagargatan finns en trottoar
som slutar vid Käringsundsvägen. H&S föreslår att trottoaren
förlängs längs Käringsundsvägen till skolans köksinfart eller
huvudentrén.
2. På östra infarten på Käringsundsvägen vid bensinstationen
finns diken på båda sidan vägen till skolan som på höst och
vinter kan vara fyllda ”med upp till en meter vatten”. H&S föreslår att dikena dräneras och sätts fast.
3. Det övre farthindret på Käringsundsvägen utgör en trafikfara
eftersom det leder till att skoltaxi, cyklister och gångare samsas på en halv vägbredd. H&S föreslår att hindren tas bort och
ersätts med nya.
4. På östra infarten, in på Käringsundsvägen finns en gångbana i
anslutning till övergångsstället vid väg 1. Gångbanan slutar efter ett 20-tal meter. H&S föreslår att gångbanan förlängs fram
till skolan och att en ny gångbana med avdelar mot väg
byggs.
5. Det saknas en iordningsställd avsläppningsplats för elever
som saknar skolskjuts. H&S föreslår att skolbilarna använder
den nedre infarten via Bagargatan och lämnar av barnen på
rätt sida vägen vid skolan.
6. H&S föreslår att infarten till området runt skolan sker från Bagargatan och ”utfart från skolan och Farmvägen sker i riktning
mot Storbykorsningen, från Käringsundsvägen till väg 1. Dvs
bagargatan enkelriktas upp mot Eckerövägen.
7. H&S föreslår att parkeringen vid skolan iordningsställs och att
ytterligare parkeringsplatser ordnas på andra sidan Farmvägen.
8. Sträckan Storby korsningen – Rondellen hastighetsbegränsas
till 30 km må-fr kl. 09.00 – 16.00
Skolnämnden har tagit ställning till Hem och skolas förslag och förordar följande till tekniska nämnden:
Punkt 1. Förordas
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
påseende
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Utdragets riktighet
bestyrkes
Eckerö den
__/__20__
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Punkt 2. Förordas
Punkt 3. Var de nya hindren skall förläggas granskas noga.
Punkt 4. Om det är möjligt med ett dike mellan vägen och gångbanan
förordar skolnämnden ett sådant.
Punkt 5. Förordas
Punkt 6. Förordas ej. När punkt 1, 3 och 4 förverkligas anser skolnämnden att trafik kan gå i båda riktningarna på Käringsundsvägen.
Punkt 7. Förordas
Punkt 8. Förordas ej. Skolnämnden föreslår blinkande ljus vid övergångsställena och 50 km/h.
TN § 106 23.09.2015
FÖRSLAG:
Kommunteknikern föreslår att Tekniska Nämnden förordar följande inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Trottoaren från rondellen förlängs längs Käringsundsvägen till huvudentrén.
2. Diken vid östra infarten dräneras och sätts fast.
3. Nya väghinder monteras. Placering enligt överenskommelse med
Skolnämnden.
4. Gångbanan förlängs och byggs om som trottoar.
5. Barnen ska lämnas av på rätt sida skolan. Förordar att nedre infarten via Bagargatan används.
6. När punkt 1, 3 och 4 förverkligas anser skolnämnden att trafik kan
gå i båda riktningarna på Käringsundsvägen.
7. Parkeringen vid skolan iordningsställs och att ytterligare parkeringsplatser ordnas på andra sidan Farmvägen.
8. Blinkande ljus vid övergångsställena och 50 km/h.
TN § 106 23.09.2015
BESLUT:
Tekniska nämnden förordar att kommunstyrelsen föreslår följande
förbättringsförslag till Landskapet:
1. Fartsänkande åtgärder längs Käringsundsvägen.
2. Diken vid östra infarten dräneras och sätts fast.
3. Kraftigare fartsänkande åtgärder förordas längs Riksväg 1 genom
Storby centrum.
Tekniska nämnden förordar för styrelsen att direktiv för en säker avlämning av barn vid skolan tas fram och att parkeringen vid skolan
iordningsställs och att fler parkeringsplatser vid Farmvägen ordnas.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
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KS § 302/27.10.2015

Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå följande förslag till Landskapet:
1. Fartsänkande åtgärder längs Käringsundsvägen.
2. Diken vid östra infarten dräneras och sätts fast.
3. Kraftigare fartsänkande åtgärder förordas längs Riksväg 1 genom
Storby centrum

BESLUT:
Kommunstyrelsen återremitterar frågan till tf. kommundirektören.
__________

KS § 306/3.11.2015
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar sända bilagda skrivelse till Ålands landskapsregering; bilaga § 306.
./.
Styrelsen beslutar att till skolnämnden delegera frågan om att utarbetande av direktiv för en säker avlämning av barn vid skolan tas fram.
Styrelsen beslutar att till tekniska nämnden delegera att parkeringen
vid skolan iordningsställs och att fler parkeringsplatser vid Farmvägen
ordnas efter hörande av Skolnämnden.

BESLUT:
Enligt förslag.
__________

KS § 90/08.03.2016
-

Preliminär information om bokslut 2015 lämnas.

-

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

BESLUT:

Protokolljusterarnas signatur
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Styrelsen ger i uppdrag till kommundirektören att sända förfrågan till
brandkåren om frågan om hastighetsbegränsning. Styrelsen återkommer sedan till ärendet.
Styrelsen antecknade i övrigt detta till kännedom.
____________

Byggnadstekniska nämnden 22.03.2016 § 14
Upptogs till kännedom svar från Ålands Landskapsregering (ÅLR
2015/11077) till Kommunstyrelsen gällande skrivelse angående hastighetsbegränsning genom Storby Centrum och Bagargatan i Eckerö
Kommun.
Skrivelse till LR enligt bilaga BTN § 14-2016 A
Svar från LR enligt bilaga BTN § 14-2016 B
FÖRSLAG:
Kommunteknikern föreslår att Byggnadstekniska nämnden antecknar
sig skrivelsen till kännedom.

BESLUT:
Enligt förslag.
__________

SKFN 30.5.2017
Bilaga: 4/4/2017

Rubricerad skrivelse
Robert Söderlund och Nina Andersson har den 29.5.2017 lämnat
in en skrivelse om åtgärder gällande skolvägen i Eckerö. Skrivelsen pekar på fyra åtgärder som skulle förbättra säkerheten vid
skolvägarna i Eckerö.
En tidigare skrivelse i ärendet från Hem och skola har resulterat i
att kommunstyrelsen den 3.11.2015 § 306 beslutat att skicka en
skrivelse till Ålands LR. Ålands LR har den 7.1.2016 gett ett utlåtande gällande fartsänkande åtgärder för vägar i Eckerö kommun.
Utlåtandet har behandlats i kommunstyrelsen 8.3.2016 § 90 och i
Byggnadstekniska nämnden 22.3.2016 § 14 där det endast tecknats
till kännedom.
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Förslag:

Skol- och fritidsnämnden uppmärksammar kommunstyrelsen på
behovet av nödvändiga förändringar gällande skolvägen för att
förbättra säkerheten för eleverna.

Beslut:

Enligt förslag.
__________

Kommunstyrelsen 12.09.2017 § 223
Kommundirektörens förslag:
Kommundirektören föreslår att kommunstyrelsen remitterar ärendet
till byggnadstekniska nämnden för att ytterligare se över vilka säkerhetshöjande åtgärder som kan vidtas gällande skolvägen. Byggnadstekniska nämnden bör inkomma med ett utlåtande senast 30 oktober
2017.

BESLUT:
Enligt förslag.
__________

Byggnadstekniska nämnden 09.10.2017 § 107
Kommunteknikerns förslag:
Byggnadstekniska nämnden lämnar följande utlåtande till kommunstyrelsen gällande trafiksäkerheten längs kommunens detaljplanegata
”Käringsundsvägen” utanför Eckerö skola:
För att förbättra säkerheten längs Käringsundsvägen borde en trottoar anläggas längs vägen. En trottoar byggs från Käringsundsvägens östra infart och sammanbindas med den befintliga GC-vägen
fram till grusparkeringen där skolbilarna hämtar/lämnar eleverna, ca
80m.
En trottoar byggs även från korsnigen Bagargatan/ Käringsundsvägen fram till köksinfarten vid skolområdet, ca. 55m.
I samband med att man bygger en trottoar skulle det djupa diket på
västra sidan om Käringsundsvägen kunna åtgärdas genom fastläggning med rör.
Om trottoar byggs behöver inte Käringsundsvägen enkelriktas då det
ur trafiksäkerhetssynpunkt inte är motiverat längre.
De befintliga farthindren som idag finns på vägen borde tas bort och
ersättas med nya farthinder som möjliggör ett gott underhåll vintertid.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
41

Sammanträdesdatum
10.10.2017

Skoleleverna släpps idag av på grusparkeringen öster om skolan på
rätt sida om vägen vilket de fortsättningsvis skulle göra. Om skolbilstrafiken önskas styras någon speciell väg så har inte byggnadstekniska nämnden något emot detta.
Ett anslag om 3000 € läggs in i investeringsbudgeten för projektering
år 2018.
En skrivelse borde göras till Ålands Landskapsregering gällande blinkande ljus vid övergångsställena på landsväg 1. I den tidigare skrivelsen behandlades inte denna lösning.

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden lämnar följande utlåtande till kommunstyrelsen gällande trafiksäkerheten längs kommunens detaljplanegata
”Käringsundsvägen” utanför Eckerö skola:
För att förbättra säkerheten längs Käringsundsvägen borde en trottoar anläggas längs vägen. En trottoar byggs från Käringsundsvägens östra infart och sammanbindas med den befintliga GC-vägen
fram till grusparkeringen där skolbilarna hämtar/lämnar eleverna, ca
80m.
En trottoar byggs även från korsnigen Bagargatan/ Käringsundsvägen fram till köksinfarten vid skolområdet, ca. 55m.
I samband med att man bygger en trottoar skulle det djupa diket på
västra sidan om Käringsundsvägen kunna åtgärdas genom fastläggning med rör.
Om trottoar byggs behöver inte Käringsundsvägen enkelriktas då det
ur trafiksäkerhetssynpunkt inte är motiverat längre.
De befintliga farthindren som idag finns på vägen borde tas bort och
ersättas med nya farthinder som möjliggör ett gott underhåll vintertid.
Skoleleverna släpps idag av på grusparkeringen öster om skolan på
rätt sida om vägen vilket de fortsättningsvis skulle göra. Om skolbilstrafiken önskas styras någon speciell väg så har inte byggnadstekniska nämnden något emot detta.
Ett anslag om 3000 € läggs in i investeringsbudgeten för projektering
år 2018.
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En skrivelse borde göras till Ålands Landskapsregering gällande blinkande ljus vid övergångsställena på landsväg 1. I den tidigare skrivelsen behandlades inte denna lösning.

__________

Kommunstyrelsen 10.10.2017 §268
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar enligt byggnadstekniska nämndens förslag.
Kommunstyrelsen ger kommunteknikern i uppdrag att insända skrivelse till Ålands Landskapsregering gällande blinkande ljus vid övergångsställena på landsväg 1. I den tidigare skrivelsen behandlades
inte denna lösning

BESLUT:
Kommundirektören får i uppdrag att insända uppmannade skrivelse
till landskapsregeringen för att vidta fartsänkande åtgärder vid övergångsställen på landsväg 1.
Byggnadstekniska nämnden får i uppdrag att vidta enklare åtgärder
som inte belastar kommunens budget nämnvärt.
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Dnr: KANSLI 321/2017
KS § 269

EXTRA ÄRENDE: UTHYRES EKEBO A4

Kommunstyrelse 10.10.2017 § 269
Enligt 5:14 i Eckerö kommuns förvaltningsstadga har kommunstyrelsen beslutsrätt avseende uthyrning av kommunens hyresbostäder.
Lägenhet A4 i Ekebo har tidigare utannonserats. Ansökningstiden
gick ut 9.10.2017. Se bilaga.
Två ansökningar har inkommit från. De sökande är Emil Nordström,
bosatt i Eckerö kommun samt Sture Mattson, bosatt i Nystad. Av utredningen i ärenden framgår att Emil Nordström har stått i kommunens bostadskö sedan 11.7.2017. Sture Mattsson har stått i kön från
8.9.2017. Se bilaga.
Inget annat har framkommit i ärendet än att kötiden ska reglera ordningen för vilka som ska erbjudas den nu aktuella bostaden.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen erbjuder Emil Nordström den lediga lägenheten i
första hand.
Sture Mattsson erbjuds lägenheten i andra hand.
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: 249 – 257
259 - 268
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer:
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:
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: 269, 258
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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