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Sida
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Sammanträdesdatum
28.11.2017
KS § 341

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelse 28.11.2017 § 341

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
28.11.2017
KS § 342

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunstyrelse 28.11.2017 § 342
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.

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
4

Sammanträdesdatum
28.11.2017
KS § 343

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Kommunstyrelse 28.11.2017 § 343
FÖRSLAG:
Föregående mötesprotokoll konstateras justerat och utlagt i den tid
som anges i protokollet.
Till protokolljusterare väljs Gunilla Holmberg och John Hilander.
Susann Fagerström och Jan-Anders Öström justerade 21.11.2017
John Hilander och Teres Backman justerade 14.11.2017
Susann Fagerström och Jan-Anders Öström justerade 7.11.2017.
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:
Gunilla Holmberg och John Hilander väljs till protokolljusterare. Protokollet ska justeras senast den 1.12.2017, kl.15.00.

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
28.11.2017
KS § 344

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 16.11.2017

Kommunstyrelse 28.11.2017 § 345

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 16.11.2017. Protokollet i
sin helhet finns att läsa på kommunens hemsida på adressen eckero.ax, under ”Kommunen”, ”Protokoll”.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att kommunfullmäktiges beslut som
fattas vid sammanträdet 16.11.2017 tillkommit i laga ordning.
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
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Sammanträdesdatum
28.11.2017
KS § 345

BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN 2019 -2020

Kommunstyrelse 28.11.2017 § 345

Kommunstyrelse 21.11.2017 § 328
Kommunstyrelse 14.11.2017 § 316
Kommunstyrelse 07.11.2017 § 308
Kommunstyrelse 02.11.2017 § 304
Bilagor:
1. BTN- budgetförslag (sammanställning)
2. Budgetförslag investeringar
3. Budgetsammanställning investeringar
4. Textdel drift och investeringar
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen går igenom Byggnadstekniska förvaltningens förslag till
budget inkl. investeringsförslag.
BESLUT:
Kommunstyrelsen noterar till sin kännedom lämnad information av
Mikael Stjärnfelt, Emma Saarela och Maarit Grönlund.

Kommunstyrelse 07.11.2017 § 308

Ekonomichef Maarit Grönlund, skolföreståndare Maria Bonds
och skolnämndens ordförande Christina Jansson är närvarade
vid budgetbehandlingen
Bilagor:
5. Skolnämndens budgetförslag 2018
6. Budgetförslag 2018, textdelen
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen går igenom skolnämndens förslag till
budget.
BESLUT:
Kommunstyrelsen noterar lämnad information av, ekonomichef Maa-

rit Grönlund, skolföreståndare Maria Bonds och skolnämndens
ordförande Christina Jansson till sin kännedom.
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
28.11.2017

Kommunstyrelse 14.11.2017 § 316
Styrelsen går igenom avsnitten allmän förvaltning och övrig verksamhet. Ekonomichef Maarit Grönlund närvarar vid budgetbehandlingen.
Bilagor:
1. Eckerö kommun arbetsbudget 2018
2. Finansiering 2018
3. Allmän- och övrig förvaltning, finansiering
4. Jämförelse med ramen 2018, allmänförvaltning
5. Jämförelse med ramen 2018, övrig verksamhet
6. Jämförelse med ramen 2018, brand
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen går igenom avsnitten allmän förvaltning och övrig
verksamhet.

BESLUT:
Kommunstyrelsen noterar framförd information från ekonomichefen,
Maarit Grönlund.
Kommunstyrelse 21.11.2017 § 328

Kommunstyrelsen går igenom avsnittet Socialväsendet. Ekonomichef
Maarit Grönlund, tf. socialchef Marjo Österberg, äldreomsorgsledare
Sandra Karlsson och daghemsföreståndare Gun Siven närvarar vid
budgetbehandlingen.
Bilagor:
1. Jämförelse med ramen 2018, KS § 328 A 21.11.2017
2. Socialnämnden budget 2018, KS § 328 B 21.11.2017
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen går igenom socialnämndens förslag för socialväsendet.
BESLUT:
Kommunstyrelsen antecknar information framförd av Maarit Grönlund, tf. socialchef Marjo Österberg, äldreomsorgsledare Sandra
Karlsson och daghemsföreståndare Gun Siven till sin kännedom.

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
28.11.2017

Kommunstyrelsen uppmannar samtliga tjänstemän att inför nästa
sammanträde, den 28.11.2017 inkomma med inbesparingsförslag till
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelse 28.11.2017 § 345
Bilagt finns ansökningar om verksamhetsunderstöd, Eckerö kommuns arbetsbudget 2018 inklusive de ändringar som tillkommit under
behandlingen, samt budgetförslag på kontonivå för samma år.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen går igenom och diskuterar överlämnat förslag från
samtliga förvaltningar. Kommunstyrelsen föreslår budget 2018 och
ekonomiplan 2019-2020.

BESLUT:
Kommunstyrelsen befullmäktigar kommundirektören och ekonomichefen att föra in ändringar vad avser grundavgift som tillkommit från
Oasens förbundsfullmäktige.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att budget för
2018 och ekonomiplan 2019-2020 fastställs i enlighet med bilaga.
Kommunstyrelsen uppmärksammar kommunfullmäktige att budgetbehandling för SÅHD och ÅOF ännu inte är avslutad. Eventuella ändringar i budgeten presenteras därför i samband med kommunfullmäktiges sammanträde.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
9

Sammanträdesdatum
28.11.2017
KS § 346

STRATEGI FÖR INVESTERINGAR DE KOMMANDE ÅREN

Kommunstyrelse 28.11.2017 § 346
Kommunstyrelse 21.11.2017 § 331

Byggnadstekniska nämnden beslutade i § §112 09.10.2017 att föreslå att investeringar för åren 2018-2020 utgörs av dem som återges i
bilaga.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar frågan om strategi rörande de kommande årens investeringar.
Kommunstyrelse 28.11.2017 § 346
Byggnadstekniska nämnden beslutade i §112 09.10.2017 att föreslå
att investeringar för åren 2018-2020 utgörs av dem som återges i bilaga.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar frågan om strategi rörande de kommande årens investeringar.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår enhälligt inför kommunfullmäktige att investeringsplanen för kommande år godkänns i enlighet med bilaga.

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
28.11.2017

Dnr: KANSLI 369/2016
KS § 347

MOTION ANGÅENDE FÖRSÄLJNING AV KYRKVIKENS BOSTADSOMRÅDE,
UPPFÖLJNING

Kommunstyrelse 28.11.2017 § 347
Kommunstyrelsen 12.09.2017 § 217
Byggnadstekniska nämnden 15.05.2017 § 59
Kommunstyrelse 28.03.2017 § 79
Närings- och kulturnämnden 13.02.2017 § 19
NKN § 8/31.01.2017
KS §15/24.01.2017
KS § 15/24.1.2017

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.

NKN § 8/31.1.2017
FÖRSLAG
Nämnden diskuterar motionen.

BESLUT
Remiterar till föredragaren, inväntar mer information.
NKN § 19/13.2.2017
FÖRSLAG
Se över kostnadskalkyl gällande Kyrkvikens bostadsområde,
Se bifogad bilaga
BESLUT
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
28.11.2017

Närings- och Kulturnämnden stöder enhälligt motionen förutsatt
att det konsulteras med mäklare.
KS § 79/28.3.2017
Tf. kommundirektörens förslag:

Styrelsen remitterar ärendet till BTN för utlåtande och tilläggsinformation gällande i första hand detaljplan och kommunalteknik.
BESLUT:
Ärendet remitteras till BTN för utlåtande och tilläggsinformation gällande i första hand detaljplan, kommunalteknik och ägarförhållanden.
Styrelsen önskar att BTN återkommer senast 31 maj 2017.
BTN 15.05.17 § 59

Byggnadsinspektörens förslag:
En detaljplan över Kyrkvikens bostadsområd fastställdes 10.10.2013
§ 61 av kommunfullmäktige. Området och dess kommunalteknik mättes in av Alandia map år 2014. Enligt detaljplanen finns det 23 st bostadstomter. Den befintliga detaljplanen överensstämmer inte till alla
delar med hur området disponeras idag. På ett av grönområdena har
det byggts en gata och kommunaltekniken på området har inte utritats i detaljplanen så vissa tomter har kommunalteknik som korsar
tomterna som tyvärr gör att det i dagsläget inte går att bebygga alla
tomter då kommunen inte godkänner att byggnader uppföras ovan
kommunalteknik (avlopp och vatten).
På detaljplaneområdet finns det idag 8 st tomter som är i privat ägo,
resterande mark ägs av kommunen. Se bilaga, BTN 15.05.2017, §
59 för ägarförhållanden.
I investeringsbudgeten för år 2017 finns medel för att åtgärda ett
backfall i befintligt avlopp.
Ett behov av att uppdatera detaljplanen finns, men innan eventuell
försäljning är det ofördelaktigt att kommunen bekostar en detaljplaneändring eftersom eventuell köpare säkerligen har egna planer och
visioner om området och vill ändra på tomtindelningen. Vid eventuell
försäljning behöver köparen informeras om att detaljplanen behöver
uppdateras.

BESLUT:
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
28.11.2017

Byggnadstekniska nämnden ger följande utlåtande till kommunstyrelsen:
En detaljplan över Kyrkvikens bostadsområde fastställdes 10.10.2013
§ 61 av kommunfullmäktige. Området och dess kommunalteknik mättes in av Alandia map år 2014. Enligt detaljplanen finns det 23 st bostadstomter. Den befintliga detaljplanen överensstämmer inte till alla
delar med hur området disponeras idag. På ett av grönområdena har
det byggts en gata och kommunaltekniken på området har inte utritats i detaljplanen så vissa tomter har kommunalteknik som korsar
tomterna som tyvärr gör att det i dagsläget inte går att bebygga alla
tomter då kommunen inte godkänner att byggnader uppföras ovan
kommunalteknik (avlopp och vatten).
På detaljplaneområdet finns det idag 8 st tomter som är i privat ägo,
resterande mark ägs av kommunen. Se bilaga, BTN 15.05.2017, §
59 för ägarförhållanden. Kan konstateras att ägarförhållandena i bl.a.
Marholmsvägen och bryggan är oklar.
I investeringsbudgeten för år 2017 finns medel för att åtgärda ett
backfall i befintligt avlopp.
Ett behov av att uppdatera detaljplanen finns, men innan eventuell
försäljning är det ofördelaktigt att kommunen bekostar en detaljplaneändring eftersom eventuell köpare säkerligen har egna planer och
visioner om området och vill ändra på tomtindelningen. Vid eventuell
försäljning behöver köparen informeras om att detaljplanen behöver
uppdateras.
_______________

Kommundirektörens förslag:
Kommundirektören föreslår att kommunstyrelsen diskuterar utlåtande från byggnadstekniska nämnden. Kommunstyrelsen
ger närings- och kulturnämnden i uppdrag att undersöka möjligheterna till försäljning av området.
Kommunstyrelse 12.09.2017 § 217
BESLUT:
Kommunstyrelsen konstaterar att ägarförhållanden för Marholmsvägen och bryggan måste utredas närmare. Andra omständigheter som
bör utredas i ärendet är vilka tomter som är möjliga att sälja med
hänsyn till att kommunalteknik korsar ett antal tomterna. Kommunstyrelsen återemitterar därför ärendet för att ta fram dessa uppgifter och
presentera inför kommunstyrelsen.
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
28.11.2017
Kommunstyrelse 28.11.2017 § 345

Bilaga:
1. Prospekt, Din fastighet KS § 345 28.11.2017
2. Köpebrev KS § 345 28.11.2017
3. Motion KS § 345 28.11.2017
Av utredningen i ärendet framgår att Marholmsvägen ligger på
privat mark. Kommunen har dock andel i vägen med beaktande
av att kommunen har stora markområden i anslutning till
denna.
Av köpebrevet framgår att bryggan som uppförts i Kyrksundet
ingår som beståndsdel, dock med förbehåll om nyttjanderätt
och underhållsskyldighet även för tomterna BAB Kyrkviken i
Eckerö.
Beträffande antalet tomter som korsas av kommunalteknik
konstateras att två tomter berörs av detta. Dessa två tomter
kan därför bli svårsålda med anledning av att inget objekt kan
uppföras ovanpå kommunal teknik. I nuläget är det dock inte
fördelaktigt för kommunen att uppdatera detaljplanen med hänsyn till att en eventuell köpare kan ha egna planer för området.
Sammantaget finner inte kommundirekören att det finns några
hinder för kommunen att bjuda ut området till försäljning i enlighet med motionen.
Därutöver kan det konstateras att kommunen inte haft någon
framgång vad avser försäljning av tomter i området. Kommunen borde därför sträva efter att få området sålt på flera fronter,
inklusive försök att sälja området som en enhet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att
Kyrkvikens bostadsområde ska bjudas ut till försäljning i enlighet med motionen.

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
28.11.2017

BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Kyrkvägens bostadsområde kan bjudas ut som en enhet, dock inte i
full enlighet med motionen. Kommunfullmäktige bör i första
hand avgöra villkoren för den föreslagna försäljningsformen.

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
28.11.2017
KS § 348

TILLSÄTTANDE AV RÖSTNINGSNÄMND

Kommunstyrelse 28.11.2017 § 348
Kommunstyrelse 21.11.2017 § 338
Kommunstyrelse 14.11.2017 § 319
Enligt LL om kommunala folkomröstningar § 5 (ÅFS 20/1998) skall en
röstningsnämnd tillsättas i tillämpliga delar enligt vad som bestäms i
LL om lagtingsval och kommunalval § 6 (ÅFS 39/1970). Röstningsnämnden bör i enlighet med kommundirektörens utredning i ärendet
vara skilda personer än de som är valda i den kommunala centralnämnden.
Till röstningsnämnden utses fem ledamöter och minst tre ersättare
vilka uppställs i den ordning de avses träda in i stället för de ordinarie
ledamöterna. En av ledamöterna utses till ordförande och en till vice
ordförande. Röstningsnämnden skall i röstningslokalen hålla i röstningsproceduren för folkomröstningen avskilt från presidentvalet genom skilt bord, skilt rösträttsregister, skild valurna och skilt valbås.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige ordförande, viceordförande, tre medlemmar och minst tre ersättare i en röstningsnämnd.
BESLUT:
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
Kommunstyrelsen ska senast i samband med kommunstyrelsen
sammanträde lämna förslag på sammasättningen i röstningsnämnden.
Kommunstyrelse 14.11.2017 § 319
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige ordförande, viceordförande, tre medlemmar och minst tre ersättare i en röstningsnämnd.
Beslutet justeras omedelbart.
BESLUT:
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__
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Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet för framtagande av
förslag inför kommunfullmäktige.
Kommunstyrelse 21.11.2017 § 338
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige ordförande, viceordförande, tre medlemmar och minst tre ersättare i en röstningsnämnd.
BESLUT:
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
Kommunstyrelsen ska senast i samband med kommunstyrelsen
sammanträde lämna förslag på sammansättningen i röstningsnämnden.
Kommunstyrelse 21.11.2017 § 348
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige ordförande, viceordförande, tre medlemmar och minst tre ersättare i en röstningsnämnd.

BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att sammansättningen av röstningsnämnden för folkomröstningen blir:
Inga-Britt Söderlund: ordförande
Gunilla Sjöblom: viceordförande
Gunnar Stjärnfelt: ledamot
Benita-Selander Carlsson: ledamot
Jan-Erik Mattsson: ledamot
Lars Olof Ekerman: ersättare
Leif Österlund: ersättare
Gullan Fagerström: ersättare
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INFÖR BUDGETBEHANDLING FÖR 2019

Kommunstyrelse 28.11.2017 § 349
Kommundirektören konstaterar att tidsåtgången för budgetbehandlingen 2018 varit kombinerat med täta- och långa sammanträden för
kommunstyrelsen. Täta- och långa sammanträden är i sin tur förenade med höga kostander men också behandlingsmässig ineffektivitet. Det finns skäl för kommunstyrelsen att se över hur kommande
budgetbehandling för 2019 ska se ut.
Effektiviseringsvinster finns genom exempelvis att berörda förtroendevalda och tjänstemän avsätter en sammanhållen tidsram för budgetarbetet 2019.
Kommundirektörens förslag:
Kommundirektören föreslår att kommunstyrelsen inför budgetarbetet
för 2019 ändrar sin behandlingsprocess och ordning. Kommunstyrelsen väljer istället att avsätta en heldag genom ett budgetseminarium,
där samtliga berörda förtroendevalda och tjänstemän deltar. Budgetseminariet ska ordnas i god tid och datum samt andra relevanta detaljer fastslås i samband med behandling av budgetdirektiven för
2019.
BESLUT:
Kommunstyrelsen rekommenderar förfaringsättet som föreslås av
kommundirektören men överlåter till den nya kommunstyrelsen som
tillträder 2018 att fatta slutgiltigt beslut.
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REKRYTERINGSÄRENDE

Kommunstyrelse 28.11.2017 § 350
Kommunstyrelsen 24.10.2017 § 292
Annons på kanslist/byråsekreterare är utlagd på kommunens anslagstavla samt www.ams.ax. Sista ansökningsdag är 31.10.2017.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tillsätter rekryteringsgrupp.
Rekryteringsgruppen befullmäktigas att slutföra rekryteringen efter att
ansökningstiden gått ut.
BESLUT:
Kommunstyrelsens presidium och kommundirektören utses till representanter i rekryteringsgruppen.
Rekryteringsgruppen ska presentera förslag till kommunstyrelsen för
den aktuella tillsättningen.
Kommunstyrelsen 28.11.2017 § 350
Inom angiven ansökningstid har 17 personer sökt tjänsten. Se bilagor. Vid en sammantagen bedömning har rekryteringsgruppen funnit
att Anna Wiksten är bäst lämpad för tjänsten.
Rekryteringgruppens förslag:
Kommunstyrelsen erbjuder Anna Wiksten tjänsten som kanslist, 80%
av heltid. Tjänsten ska börja gälla från och med 1.1.2018. Grundlönen
fastslås enligt Akta 01TOI010 till 2 074,87 €. Ovan klassning ersätter
tidigare lönegrupp 01TO1020.
En reglering av det individuella tillägget bör ske med hänsyn till Anna
Wikstens utökade ansvar samt för att minska lönegapet på kansliet
inom samma personalkategori. I nuläget utgår ett individuellt tillägg
på 80 euro. Det nya individuella tillägget bör därför bli totalt 325 euro.
BESLUT:
Kommunstyrelsen erbjuder Anna Wiksten tjänsten som kanslist, 80%
av heltid. Tjänsten ska börja gälla från och med 1.1.2018. Grundlönen
fastslås enligt Akta 01TOI020 till 1 979,65 €.
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En reglering av det individuella tillägget bör ske med hänsyn till
Anna Wikstens utökade ansvar samt för att minska lönegapet
på kansliet inom samma personalkategori. I nuläget utgår ett
individuellt tillägg på 80 euro. Det nya individuella tillägget bör
därför bli totalt 325 euro, tidigare beviljad tillägg på 80 euro ingår i beloppet.
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Dnr: KANSLI 312/2017
KS § 351

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND KF. BUDGETFÖRSLAG 2018

Kommunstyrelse 28.11.2017 § 351
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
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det faktiskta behovet av stöd. Tidigare har detta baserats på
schablon. Korttidsboende finansieras följaktligen numera av
egna intäkter.
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.

Kommunstyrelse 28.11.2017 § 351

K.f Ålands omsorgsförbund k.f. (ÅOF) har 16.11.2017 inkommit
med kallelse till förbundsstämma, som hålls onsdagen den
29.11.2017 kl.13.00. Se bilagor.
Eckerö kommun har tidigare inlämnat sitt utlåtande till budgetförslag för 2018 och ekonomiplan 2019-2020. Ledningsguppens
kommentarer på Eckerö kommuns utlåtande finnes nedan.
Eckerö kommun utlåtande KS 10.10.2017 § 259:
Kommunstyrelsen ger följande utlåtande:
1. Motivera varför specialfritidshemmets enhetspris ökar med 44,7 %
jämfört med budget 2017.
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2. Tydligare motivering av utökning med 4,06 årsverken, huruvida
det handlar om nyanställningar.
3. ÅOF ska tydliggöra talterapitjänster i och med att ÅHS även till
handahåller dessa tjänster.

Ledningsgruppens kommentar:
1. Så väl mängden elever som ökade lokalkostnader samt flera elever i behov av en egen ständigt närvarande personal medför ökat
enhetspris.
2. 2 nyanställningar hade gällt öppnandet av en ny enhet, vilket på
basen av inkomna utlåtanden skjuts fram till år 2019 och därmed
inte belastar driftsbudgeten för år 2018. Förstärkt nattpersonal
sker i första hand genom att, i enlighet med AKTA, erbjuda nuvarande deltidsanställd personal utökad arbetstid.
3. ÅOF hade i ursprungsförslaget en liten mängd talterapi inom omsorgsbyrån, vilket på basen av inkomna utlåtanden utgår i föreliggande förslag.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsens direktiv till ombudet är att generell återhållsamhet
gäller rörande Ålands Omsorgsförbund kf:s budget kommande år,
med hänsyn till kommunens begränsade ekonomiska förutsättningar.

BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justeras omedelbart.
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EXTRA ÄRENDE: ÖPPETHÅLLNING KOMMUNKANSLIET JUL 2017

Kommundirektörens förslag:
Kommunkansliet håller stängt under mellandagarna 27-29 december
2017. Kansliet öppnar igen ordinarie tider 2.1.2018.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justeras omedelbart.
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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:339- 349, 351-352
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: § 350
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delgivning av beslutet.

Rättelseyrkandets innehåll

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

Myndighet till vilken besvär
kan anföras samt besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. Ändring i ett
beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändras med anledning av rättelseyrkandet kan ändring i beslutet sökas
genom kommunalbesvär av part eller kommunmedlem. Ett beslut får
överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att beslutet tillkommit i felaktig ordning, den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller om beslutet strider mot lag.
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands Förvaltningsdomstol
PB 31
22101 Mariehamn
Kommunalbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar
Förvaltningsbesvär, paragrafer:
Besvärstid dagar
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands landskapsstyrelse
Pb 60
22101 Mariehamn
Paragrafer:
Besvärstid 30 dagar
Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet.

Besvärskrift

I besvärsskriften skall uppges:
- ändringssökandes namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringar till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv, eller av
den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften
undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress
anges
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original
eller officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före be-
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besvärshandlingarna

svärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post
eller genom bud, men i så fall på sändarens eget ansvar. Handlingarna
skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Tilläggsuppgifter

Fogas till protokollet
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