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Kerstin Wikgren

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby den 12.4.2018 kl. 09.00.
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Sammanträdesdatum
10.04.2018
KS § 98

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelse 10.04.2018 § 98
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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KS § 99

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID

Kommunstyrelse 10.04.2018 § 99
FÖRSLAG:
Föregående mötesprotokoll konstateras justerat och utlagt i den tid
som anges i protokollet.
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.
Kommunstyrelsen utser Gunilla Holmberg och Kerstin Wikgren
till protokolljusterare.
BESLUT:
Kommunstyrelsen utser Gunilla Holmberg och Kerstin Wikgren
till protokolljusterare.
Protokollet ska justeras senast 11.4.2018, 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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KS § 100

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunstyrelse 10.04.2018 § 100
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg:
1. Arbetsgrupp för byggande av högstadieskola (direktiv till representanter), § 110.
2. SÅHD k.f. förbundsfullmäktige 19.4.2018, direktiv till ombud, §
111.
3. Medborgarinitiativ, § 112.
4. Arbetsbeskrivning för Eckerö skolas kock, § 113.
5. Kommunfullmäktiges beslut 22.3.2018, § 114.
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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KS § 101

KOMMUNDIREKTÖRENS VERKSAMHETSRAPPORT

Kommunstyrelse 10.04.2018 § 101

Kommundirektören informerar om aktuella frågor i förvaltningens olika
sektorer. Bilagan presenteras under sammanträdet.
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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Dnr: KANSLI 63/2018
KS § 102

UTLÅTANDE: NY KOMMUNINDELNING

Kommunstyrelse 10.04.2018 § 102
Kommunfullmäktige 15.06.2017 § 43
Landskapsregeringen aviserar att man avser att förändra kommunstrukturen, och det förfarande som beskrivs innebär att landsskapsregeringen kommer att göra ändringen mot kommunernas vilja om
kommunen motsätter sig ändringen. Eckerö kommun ombeds inkomma med ett utlåtande senast den 23 juni.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen stödjer Kommunförbundets utlåtande från förbundsstämman den 12 maj 2017, § 33 2017 att man motsätter sig
kommunsammanslagningar med tvång. Eckerö kommun anser att
kommunsammanslagningar mot kommuners vilja strider mot grundlag
och grundläggande principer. Eckerö kommun anför också att metodiken som nu föreslås av landskapsregeringen är en kränkning av
den kommunala självbestämmanderätten.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför KF att anta utlåtandet enligt kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktige 15.06.2017 § 43
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför KF att anta utlåtandet enligt kommundirektörens förslag från KS 06.06.2017 § 142.
Enligt förslag
BESLUT:
Enligt förslag.
Kommunstyrelse 10.4.2018 § 101
Eckerö kommun har tidigare med anledning av den föreslagna reformen av kommunstrukturen på Åland meddelat att man motsätter sig
kommunsammanslagningar genom tvångslagstiftning. Eckerö kommun menade att kommunsammanslagningar mot kommuners vilja
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
10.04.2018

strider mot grundlag och grundläggande principer. Eckerö kommun
anförde också att metodiken som föreslagits av landskapsregeringen
utgjorde en kräkning av den kommunala självbestämmanderätten.
Landskapsregeringen har därefter inkommit med nytt reformförslag
av vilket i huvudsak framgår att reformen kommer förverkligas stegvis
så att kommunala beslut om samgående ska fattas senast 30 juni
2019 och att de nya kommunerna ska bildas under åren 2020 – 2022.
Landskapsregeringens helhetsbedömning av situationen på Åland är
att det är nödvändigt, motiverat och välgrundat att genomföra en reform av kommunstrukturen på Åland. Motiven för en kommunreform
utgår inte från att alla de åländska kommunerna är så kallade kriskommuner. Reformen är strategisk och framåtsyftande och har som
mål att skapa så stora kommunala enheter att de kan hantera utmaningarna i framtiden och klara av att tillhandhålla likvärdig kommunal
service av tillräckligt hög kvalitet för invånarna. Genom detta tryggas
likställighetsprincipen och kommuninvånarnas rätt till reell självstyrelse.
Landskapsregeringen konstaterar vidare att det enda sättet att garantera att enhetliga och tillräckligt starka kommunområden med funktionsdugliga samhällsstrukturer bildas och att kommuninvånarnas rätt
till likabehandling och likvärdig god service säkerställs är att vidta åtgärder utgående från ett helhetsperspektiv för hela Åland.
Eckerö kommun föreslås upphöra som självstyrande kommun och bli
en del av Södra Åland, gemensamt med Hammarland, Jomala, Lemland och Lumparland och får då en befolkning på 9 590.
Följande tidtabell föreslås:
Senast 31.12.2018
Kommunindelningsutredningarna för varje samarbetsområde ska
vara klara. (Görs med stöd av nuvarande lagstiftning).
Våren 2019
Lagstiftningen träder i kraft. (LL om en reform av kommunstrukturen
på Åland, Kommunstrukturlag för Åland)
Senast 30.6.2019
Samgångssavtalen för varje samarbetsområde ska vara godkända av
fullmäktige i samtliga kommuner. Kommunernas framställning till
landskapsregeringen om ändring av kommunindelningen ska vara inlämnade.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
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Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
8

Sammanträdesdatum
10.04.2018

Senast 31.8.2019
Samgångsavtal som görs av landskapsregeringens kommunsamordnare ska vara klara. Landskapsregeringen fattar beslut om ändring av
kommunindelningen utgående från kommunernas framställning eller
det sammanslagningsavtal som kommunsamordnaren gjort upp. Under året Kommunernas fullmäktige utser samgångsstyrelse.
20.10.2019
Ordinarie kommunalval med nuvarande kommunindelning.
Senast 1.1.2022
Ändringar i kommunindelningen kan träda i kraft. Kommunen leds
under resten av den kommunala mandatperioden av ett sammanslaget fullmäktige eller så hålls nyval i kommunen.
22.10.2023
Ordinarie kommunalval med den nya kommunindelningen.

Rådgivande folkomröstning förrättades i kommunen den 28.1.2018
med anledning av det pågående arbetet med kommunstrukturreformen i landskapet. Resultat från folkomröstningen i Eckerö följer nedan:
Antal röstberättigade
Antal röstande

772 100,0 %
460 59,59%

Ja
Nej
Avstår
Ogiltiga
Totalt

275 59,8 %
132 28,7 %
46 10,0 %
7
1,5 %
460 100,0 %

Av resultat från folkomröstningen kan utläsas att 59,8 % röstat för att
Eckerö kommun fortsättningsvis ska vara en självständig kommun.
Resultatet från folkomröstningen talar därmed sitt tydliga språk. Nämligen att JA- röstande, som också utgör en kompakt majoritet stödjer
nuvarande kommunstruktur, där Eckerö fortsättningsvis ska vara en
självständig enhet i relation till andra kommuner.
Kommunstyrelsen uppmärksammas att informationstillfällen som anordnas av kommunförbundet den 12 och 19 april kan komma att påverka ärendets behandling.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att följande utlåtande omfattas:
Eckerö kommun motsätter sig det framlagda förslaget och hävdar
fortsatt att det strider mot grundlag och grundläggande principer.
Eckerö kommun anför också att metodiken som föreslås av landskapsregeringen utgör en kräkning av den kommunala självbestämmanderätten.
Eckerö kommun hävdar dessutom att förslaget på tidtabell inte är realistisk. Utgångspunkten i arbetet med en kommande förändring av
kommunstrukturen bör därutöver ske genom frivillighet och stor delaktighet av inblandade kommuner.
Eckerö kommun finner det särskilt anmärkningsvärt att landskapsregeringen inte tagit hänsyn till kommunens folkomrösning i nu aktuellt
reformförslag.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att anhålla om förlängd remisstid till den
15 maj 2018, på grund av att kommunfullmäktige sammanträder den
14 maj 2018.
Ärendebehandlingen i övrigt bordläggs till påföljande ordinarie kommunstyrelsemöte.
Paragrafen justerdes omedelbart.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
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Sammanträdesdatum
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KS § 103

SOMMARJOBBARE

Kommunstyrelse 10.04.2018 § 103
Kommunstyrelse 27.03.2018 § 97

Byggnadstekniska nämnden 26.03.2018 § 40

Ledamot Johan Hilander lyfter ett ärende gällande 2 st sommarjobbare för ungdomar i åldern 15 - 18 i kommunen ca. 1,5 månad under
sommaren 2018.
Konstaterar att det inte finns några medel i nuvarande budget för
detta ändamål.
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att förorda inför kommunstyrelsen
att begära ett tilläggsanslag om 3500 €.

Kommunstyrelsen 27.3.2018 § 97
Byggnadstekniska anhåller om 3 500 euro för att kunna erbjuda 2 st.
ungdomar sommarjobb i ca 1,5 månad under sommaren 2018.
Kommundirektören bedömer att ändamålet är gott och att kommunen
bör kunna erbjuda sommarjobb till ungdomar i ålderskategorin 15-18.
Frågan har tidigare dryftats i samband med budgetbehandlingen för
2018 men föranledde inte avsättning av medel i detta syfte.
Kommundirektören finner vid närmare utredning att verksamheterna i
nuläget inte har medtagit sommararbetande ungdomar i sin semesterplanering. Den operativa verksamheten måste dessutom tidigt
ordna handledning samt planera för att ta emot sommararbetande
ungdomar. Kommundirektören bedömer vidare att en översyn måste
göras över vilka verksamheter i kommunen som har bäst möjligheter
för sommararbetande ungdomar. I övrigt framstår tidsramarna för behandling, annonsering samt urval som snäv då detta sannolikt borde
beslutats under budgetbehandlingen för 2018.
Kommundirektörens förslag:
Förslaget från byggnadstekniska nämnden hänskjuts till budgetbehandlingen för 2019.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Eckerö den
__/__20__
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BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommundirektören för att presentera underlag över hur sommarjobbare kan inrymmas i byggnadstekniska förvaltningens verksamhet under sommaren.

Kommunstyrelse 10.4.2018 § 103
Kommundirektören har mot bakgrund av de direktiv som gavs i kommunstyrelsens sammanträde den 27.3.2018 tillsammans med kommunteknikern undersökt byggnadstekniska förvaltningens förutsättningar att ta emot två sommararbetande under sommaren 2018.
Kommundirektören konstaterar fortsatt att tidsschemat är relativt
snävt för att inkludera sommararbetande ungdomar. Vid närmare utredning har emellertid konstaterats visst behov vad gäller målning av
staket och rensning av rabatter.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen anhåller om 3 500 euro inför kommunfullmäktige
för ändamålet att kunna erbjuda sommarjobb för två ungdomar i åldrarna 15-18 år.
Kommunteknikern befullmäktigas att samordna uppdraget utgående
från givna tilläggsmedel.
Tilläggsmedlen ska täcka ersättning/lön såväl som sociala avgifter.
BESLUT:
Kommunstyrelsen anhåller om 3 500 euro inför kommunfullmäktige
för ändamålet att kunna erbjuda sommarjobb för två ungdomar i åldrarna 15-16 år.
Kommunteknikern befullmäktigas att samordna uppdraget utgående
från givna tilläggsmedel.

Paragrafen justerades omedelbart.
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Protokolljusterarnas signatur
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Dnr: BTN 213/2017
KS § 104

UTVECKLINGSPLAN FÖR VATTEN OCH AVLOPP

Kommunstyrelse 10.04.2018 § 104
Byggnadstekniska nämnden 26.02.2018 § 23
Kommunstyrelse 08.08.2017 § 183
Byggnadstekniska nämnden 20.06.2017 § 72
Byggnadstekniska nämnden 24.05.2016 § 48
Ålands Landskapsregering beslöt 04.12.2015 att bevilja stödmedel till
Ålands Vatten Ab för att ta fram en gemensam vatten- och avloppsplan (VA-plan) för hela Åland.
För styrningen av arbetet har Landskapsregeringen tillsatt en styrgrupp. Styrgruppens uppgift är att styra projektet och ge strategiska
riktlinjer för arbetet utgående från de projektbeskrivningar som tidigare har tagits fram och från den fortgående rapportering som Ålands
Vatten Ab ger under projektets gång.
Vattenförsörjning och avloppsbehandling är ett kommunalt ansvar
och styrgruppen består därför huvudsakligen av representanter från
kommunerna med regional spridning över Åland.
Från Eckerö kommun deltar kommunteknikern i arbetet.
Bilaga BTN § 48-2016
Byggnadstekniska nämnden 24.05.2016 § 48
FÖRSLAG:
Byggnadstekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom.
Byggnadstekniska nämnden 24.05.2016 § 48
BESLUT:
Enligt förslag.
__________
Byggnadstekniska nämnden 20.06.2017 § 72
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Ålands Landskapsregering har gett åt Ålands Vatten Ab i uppdrag att
ta fram en VA-plan för hela Åland. Planen ska beakta utvecklingen
fram till år 2030. För arbetet tillsattes en arbetsgrupp. Arbetsgruppen
har i brev daterat 02.11.2016 begärt att få in VA-utvecklingsplaner
från samtliga kommuner i Åland.
Eckerö kommun har idag ingen gällande Vatten- och avloppsplan.
Kommunteknikern har gjort upp ett förslag till utvecklingsplan för Vatten- och avlopp för Eckerö kommun. Arbetet med strukturen och innehållet för den gemensamma VA-planen för Åland har pågått kontinuerligt under året.
VA-utvecklingsplanen är ett levande dokument som uppdateras vartefter nya beslut fattas fram till juni 2018.
Bilaga - BTN § 72 VA-utvecklingsplan för Eckerö kommun
Byggnadstekniska nämnden 20.06.2017 § 72
KOMMUNTEKNIKERNS FÖRSLAG:
Byggnadstekniska nämnden förordar inför Kommunstyrelsen att framlagt förslag till VA-utvecklingsplan för Eckerö kommun godkänns.
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt förorda inför kommunstyrelsen att
framlagt förslag till VA-plan med kompletteringar godkänns.
____________

KS§183

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med byggnadstekniska nämndens förslag.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att byggtekniska nämnden ska revidera
uppgifterna i den upprättade VA- planen. Bland annat bör en uppräkning av befolkningsökningen i prognosen till 2030 ske genom att planerad tomtförsäljning tas i beaktande. Planen ska också påpeka de
utmaningar kommunen har med vattentrycket som faller markant under sommaren.
_______________

Byggnadstekniska nämnden 26.02.2018 § 23
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En revidering av utvecklingsplanen för vatten- och avlopp har tagits
fram, se bilaga BTN 26.02.2018,§ 23.
Kommunteknikerns förslag:
Byggnadstekniska nämnden förordar inför kommunstyrelsen att det
reviderade förslaget till utvecklingsplanen för vatten- och avlopp för
Eckerö kommun godkänns.
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag
godkänns.

Kommunstyrelse 10.4.2018 § 104
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att det reviderade förslaget till utvecklingsplanen för vatten- och avlopp för Eckerö kommun godkänns.

BESLUT:
Kommunstyrelse ser positivt på det grundarbete som gjorts, men
framhåller att vissa kompletterande korrigeringar ännu återstår. Därav
återremitteras ärendet till byggnadstekniska förvaltningen.
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Dnr: KANSLI 117/2018
KS § 105

ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDE UPPDRAG

Kommunstyrelse 10.04.2018 § 105
Bilaga:
1. Anhållan om befrielse från kommunala uppdrag
Tommy Nordin inkom den med en anhållan om befrielse från sina förtroendeuppdrag i kommunen. Som skäl till anhållan om befrielse från
uppdraget uppges att han sedan 1.4.2018 inte är bosatt i Eckerö
kommun.
Tommy Nordin besatt följande uppdrag i kommunen:
1. Ledamot i kommunfullmäktige
2. Viceordförande i byggnadstekniska nämnden
3. Ersättare i socialnämnden
I enlighet med 17 § kommunallagen beviljas befrielse från förtroendeuppdrag av fullmäktige om förtroendevald uppvisar giltigt skäl.
Tommy Nordin är inte längre bosatt i kommunen och har därmed förlorat sin valbarhet. Tommy Nordin får därför anses ha uppvisat giltiga
skäl på det sätt som föreskrivs i 17 § kommunallagen.
Av § 39 i kommunallagen framgår följande:
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.
Enligt instruktioner från centralvalnämnden ordförande Carl-Gunnar
Bergman framgår att första ersättare för Tommy Nordin är Mikael
Sandholm med beaktande av att Kerstin Wikgren är invald som ledamot i kommunstyrelsen. Mikael Sandholm ska därför enligt ovan
instruktion överta uppdraget som ledamot för återstående mandatperiod. Hans ersättare blir därefter enligt följande: 1: ersättare Gunder
Eriksson, 2: ersättare Mathias Mattsson, och 3: ersättare Johan Hellström.
Kommundirektörens förslag:
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Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att Tommy Nordin beviljas befrielse från sina förtroendeuppdrag i enlighet med 17 §
kommunallagen.
Enligt instruktione från centralvalnämnden ordförande Carl-Gunnar
Bergman framgår att första ersättare för Tommy Nordin är Mikael
Sandholm med beaktande av att Kerstin Wikgren är invald som ledamot i kommunstyrelsen. Mikael Sandholm ska därför enligt ovan
instruktion överta uppdraget som ledamot för återstående mandatperiod. Hans ersättare blir därefter enligt följande: 1: ersättare Gunder
Eriksson, 2: ersättare Mathias Mattsson, och 3: ersättare Johan Hellström.

Frågan om övertagande av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige för den återstående mandattiden samt ersättarordningen hänskjuts till kommunfullmäktige för avgörande.
BESLUT:
Enligt förslag.
Listan över turordningen för ersättare till kommunfullmäktige bifogas
till protokollet.
Paragrafen justerades omedelbart.
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KS § 106

FYLLNADSVAL, ERSÄTTARE I SOCIALNÄMNDEN

Kommunstyrelse 10.04.2018 § 106
Ersättare i socialnämnden, Tommy Nordin har med anledning av sin
flytt från kommunen förlorat sin valbarhet till kommunala förtroendeuppdrag i Eckerö. Fyllnadsval bör därför ske till uppdraget i socialnämnden.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår, under förutsättning att kommunfullmäktige
konstaterar att Tommy Nordins valbarhet till kommunala förtroendeuppdrag upphört i och med flytt från kommunen, att NN väljs till uppdraget som ersättare i socialnämnden.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår, under förutsättning att kommunfullmäktige
konstaterar att Tommy Nordins valbarhet till kommunala förtroendeuppdrag upphört i och med flytt från kommunen, att John Hilander
väljs till uppdraget som ersättare i socialnämnden.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
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KS § 107

FYLLNADSVAL: VICEORDFÖRANDE I BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

Kommunstyrelse 10.04.2018 § 107

Viceordförande i byggnadstekniska nämnden, Tommy Nordin har
med anledning av sin flytt från kommunen förlorat sin valbarhet i
kommunala förtroendeuppdrag i Eckerö. Fyllnadsval bör därför ske till
uppdraget i byggnadstekniska nämnden.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår, under förutsättning att kommunfullmäktige
konstaterar att Tommy Nordins valbarhet till kommunala förtroendeuppdrag upphört i och med flytt från kommunen, att NN väljs till uppdraget som viceordförande i byggnadstekniska nämnden.
BESLUT:
Ärendet behandlas enligt ordningen att ledamot i byggnadstekniska
nämnden föreslås först. Därefter uppdraget som vice ordförande.
Sven-Eric Carlsson föreslår Leif Borg till ledamot i byggnadstekniska
nämnden. Susann Fagerström understöder förslaget.
Kerstin Wikgren föreslår John Hilander till ledamot i byggnadstekniska nämnden. John Hilander understöder förslaget.
Gunilla Holmberg föreslår Sven-Eric Carlsson till ledamot i byggnadstekniska nämnden. Sven-Eric Carlsson framför att han inte står till förfogande varpå förslaget förfaller.
Ordföranden fastställer omröstningspropositionen:
JA- Kerstin Wikgrens förslag.
NEJ- Sven-Erics Carlssons förslag.
Röstningen utföll enligt följande:
Tre röster för Kerstin Wikgrens förslag.
Två röster för Sven-Eric Carlssons förslag.
Se bilagt röstningsprotokoll.
Kommunstyrelsen besluter att föreslå John Hilander till ledamot i
byggnadstekniska nämnden.
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Gunilla Holmberg föreslår att Kalle Björnhuvud utses till viceordförande i byggnadstekniska nämnden. Susann Fagerström understöder
förslaget.
Kerstin Wikgren föreslår att John Hilander utses till viceordförande i
byggnadstekniska nämnden. Förslaget understödes av John Hilander.

Ordföranden fastställer omröstningspropositionen:
JA- Gunilla Holmbergs förslag.
NEJ- Kerstin Wikgrens förslag.
Röstningen utföll enligt följande:
Två röster för Kerstin Wikgrens förslag.
Tre röster för Gunilla Holmbergs förslag.
Se bilagt röstningsprotokoll.
Kommunstyrelsen besluter att inför kommunfullmäktige föreslå att
Kalle Björnhuvud utses till viceordförande i byggnadstekniska nämnden.
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KS § 108

DELGIVNINGAR

Kommunstyrelse 10.04.2018 § 108

-Skolnämnden (protokoll finns på http://sahd.ktweb.fi/)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 109

HANDLINGAR TILL KOMMUNSTYRELSENS KÄNNEDOM

Kommunstyrelse 10.04.2018 § 109
Bilagor:
1. Skrivelse, Sandvikens pumpstation Dnr. 121/2018.
2. Beräkningar för samgångsstöd.
3. Skatteinkomster, mars 2018
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar innehållet och noterar informationen i
handlingarna till sin kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
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ARBETSGRUPP FÖR BYGGANDE AV HÖGSTADIESKOLA

Kommunstyrelse 10.04.2018 § 110
Kommunstyrelse 27.2.2018 § 43
Kommunfullmäktige 01.03.2018 § 19
Kommunstyrelse 13.02.2018 § 37
Hammarlands kommun har den 8.2.2018 inkommit med en inbjudan
för medverkan i en arbetsgrupp. Gruppen ska utreda byggande av
högstadieskola. Eckerö kommun ska enligt inbjudan från Hammarland ge sitt utlåtande senast den 6.3.2018. I det fall Eckerö kommun
önskar delta i arbetsgruppen bör tre representanter utses enligt inbjudan. Se bilaga.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar ställning till inbjudan från Hammarlands kommun.
BESLUT:
Ärendet återremitteras till kommundirektören för att ta fram ytterligare
underlag i ärendet.

Kommunstyrelse 27.2.2018 § 43
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till kommundirektören för
framtagande av ytterligare underlag i ärendet. En förfrågan har skickats till Hammarlands kommun genom kommundirektör Kurt Carlsson
om önskemålet från kommunstyrelsen. Av kommunikationen med
Kurt Carlsson framgår att det i nuläget saknas annat underlag än den
utredning som gjordes 2002 av Karl-Erik Smulter, samt protokoll från
samma år. Se bilaga.
Av utredningen i ärendet framgår i övrigt att Hammarlands kommun
avsatt 20.000 euro i syfte att utreda byggande av högstadieskola.
Vad gäller en eventuell ekonomisk fördelningsmodell för utredningskostnaden finns i nuläget inget överenskommet mellan Hammarland
och Eckerö.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar ställning till inbjudan från Hammarlands kommun.
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BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Eckerö kommun förhåller sig positivt till inbjudan från Hammarlands kommun under följande av kommunstyrelsen listade premisser.
Kommunstyrelsen har, trots det bristfälliga underlaget som presenterats i inbjudan, för avsikt att på sitt följande möte utse representanter
till den arbetsgrupp som tillsatts av Hammarlands kommun med följande punkter som grund för kommunens medverkan:
1. Eckerö kommuns uttalade målsättning i nuläget är att kvarstå inom
kommunalförbundet Södra Ålands Högstadiedistrikt.
2. Eckerö kommun är inte intresserad av att utreda en 1-9 skola enligt
den modell som presenterades i Smulters utredning.
3. Eckerö kommuns andel av finansieringen är i nuläget endast arvoderingen av kommunens utsedda representanter, eventuella merkostnader bör klargöras för beslut om finansiering av kommunfullmäktige i Eckerö.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Kommunfullmäktige 1.3.2018 § 19
Bilagt:
1. Protokoll från Hammarlands kommun 2002.
2. Inbjudan från Hammarlands kommun.
3. Utredning ”Smulter”.
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Eckerö kommun förhåller sig positivt till inbjudan från Hammarlands kommun under följande av kommunstyrelsen listade premisser:
Kommunstyrelsen har, trots det bristfälliga underlaget som presenterats i inbjudan, för avsikt att på sitt följande möte utse representanter
till den arbetsgrupp som tillsatts av Hammarlands kommun med följande punkter som grund för kommunens medverkan:
1. Eckerö kommuns uttalade målsättning i nuläget är att kvarstå inom
kommunalförbundet Södra Ålands Högstadiedistrikt.
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2. Eckerö kommun är inte intresserad av att utreda en 1-9 skola enligt
den modell som presenterades i Smulters utredning.
3. Eckerö kommuns andel av finansieringen är i nuläget endast arvoderingen av kommunens utsedda representanter, eventuella merkostnader bör klargöras för beslut om finansiering av kommunfullmäktige i Eckerö.
BESLUT:
Enligt förslag.
Kommunstyrelse 10.4.2018 § 110
Hammarlands kommun har sammankallat arbetsgruppen till ett första
möte till den 19.4.2018.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om eventuella direktiv till Eckerö kommuns representanter i arbetsgruppen.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar om följande direktiv till Eckerö kommuns
representanter i arbetsgruppen.
1. Eckerö kommuns uttalade målsättning i nuläget är att kvarstå inom
kommunalförbundet Södra Ålands Högstadiedistrikt.
2. Eckerö kommun är inte intresserad av att utreda en 1-9 skola enligt den modell som presenterades i Smulters utredning.
3. Eckerö kommuns andel av finansieringen är i nuläget endast arvoderingen av kommunens utsedda representanter, eventuella
merkostnader bör klargöras för beslut om finansiering av kommunfullmäktige i Eckerö.

4. Arbetsgruppen utreder förutsättningslöst byggande av högstadieskola inom kommunalförbundet Södra Ålands Högstadiedistrikt
för att tillgodose framtida behov oberoende av placering.
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SÅHD K.F FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 19.4.2018, DIREKTIV TILL OMBUD

Kommunstyrelse 10.04.2018 § 111

Södra Ålands högstadiedistrikt k.f. (SÅHD) förbundsfullmäktige sammanträder 19.4.2018 kl. 19.00 i Kyrkby högstadieskola. Eckerö kommuns ombud är Mikael Stjärnfelt (ersättare Tage Mattsson) och Nina
Andersson (ersättare Åsa Häggblom).
Av bokslutet kan konstateras att SÅHD uppvisar ett årsbidrag om
193 587 euro för 2017. Kostnaden per elev vid Kyrkby högstadieskola
har minskat från 15 660 euro 2016 till 15 547 euro 2017 (16 027 euro
i budget 2017).
Kostnaden per elev i träningsundervisningen har minskat från 50 133
euro 2016 till 42 141 euro 2017 (44 277 euro i budget 2017).

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om eventuella direktiv till ombuden.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att inte framföra särskilda direktiv inför
förbundsfullmäktige.
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MEDBORGARINITIATIV

Kommunstyrelse 10.04.2018 § 112
Eckerö pensionärsförening inkom 3.4.208 med ett initiativ. Föreningen anför att kommunen bör instifta ett äldreråd för att öka delaktighet
och inflytande för äldre och funktionsnedsatta. Rådet ska fungera
som diskussions- och utvecklingsorgan beträffande framtidsfrågor för
äldre och personer med funktionsnedsättning, förbättra deras förutsättningar att fortsätta bo hemma, få kvalitativa tjänster samt påverka
tjänsternas innehåll och utförande.
Kommundirektörens förslag:
Ärendet remitteras till socialnämnden för utlåtande.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att inför kommunfullmäktige föreslå att ett
äldreråd inrättas i kommunen.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram instruktioner samt föreslå
medlemmar under förutsättning att kommunfullmäktige inrättar äldreråd.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
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ARBETSBESKRIVNING FÖR ECKERÖ SKOLAS KOCK

Kommunstyrelse 10.04.2018 § 113
SKFN 22.11.2016
Bilaga 9/6/2016 Nu gällande arbetsbeskrivning för kocken vid Eckerö
skola.
Bilaga 10/6/2016 Nytt förslag till arbetsbeskrivning för kocken vid
Eckerö skola.
Arbetsbeskrivningen för Eckerö skolas kock är föråldrad. Skolföreståndare Maria Bonds har tagit fram ett förslag till reviderad arbetsbeskrivning för Eckerö skolas kock.
Enligt förvaltningsstadgan i Eckerö kommun 5:14 Kommunstyrelsens
övriga beslutanderätt ankommer det på kommunstyrelsen att fastställa och revidera arbetsbeskrivningar och tjänstebeskrivningar för
anställd personal med undantag för de tjänstemän som anställs av
kommunfullmäktige.
Förslag:
Skol- och fritidsnämnden godkänner det nya förslaget till arbetsbeskrivning för kocken vid Eckerö skola, enligt bilaga 10/6/2016, och tillställer den kommunstyrelsen för fastställelse.
Beslut:
Enligt förslag:
SKFN 27.2.2018
Bilaga 7/1/2018 Reviderat förslag till arbetsbeskrivning för kocken vid
Eckerö skola
Arbetsbeskrivningen för kocken vid Eckerö skola har uppdaterats eftersom nya arbetsuppgifter har tillkommit i samband med att fritidshemsverksamheten överförts från socialnämnden till skol- och fritidsnämnden. Bl.a. ingår det numera i kockens arbetsuppgifter att beställa livsmedel till fritidshemmet.
Förslag: Skol- och fritidsnämnden godkänner det nya förslaget till arbetsbeskrivning för kocken vid Eckerö skola, enligt bilaga 7/1/2018,
och tillställer den kommunstyrelsen för fastställelse.
Beslut: Ärendet bordlades till nästa möte.
SKFN 3.4.2018
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Bilaga 3/2/2018 Reviderat förslag till arbetsbeskrivning för kocken vid
Eckerö skola
Förslag: Skol- och fritidsnämnden godkänner det nya förslaget till arbetsbeskrivning för kocken vid Eckerö skola, enligt bilaga 3/2/2018,
och tillställer den kommunstyrelsen för fastställelse.
Beslut: Enligt förslag.

Kommunstyrelse 10.4.2018 § 113
Bilaga 3/2/2018 Reviderat förslag till arbetsbeskrivning för kocken vid
Eckerö skola.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner det nya förslaget till arbetsbeskrivning
enligt bilaga.
BESLUT:
Ärendet återremitteras till kommundirektören i syfte att harmonisera
arbetsbeskrivningen med kommunens övriga kockar.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 22.3.2018

Kommunstyrelse 10.04.2018 § 114

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 22.3.2018. 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 22.3.2018 tillkommit i laga ordning.
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: 98 – 104, 108 – 109, 112
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: 106 – 107, 111, 103, 109, 114
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delgivning av beslutet.

Rättelseyrkandets innehåll

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

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och
besvärstid

Myndighet till vilken besvär
kan anföras samt besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. Ändring i ett
beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändras med anledning av rättelseyrkandet kan ändring i beslutet sökas
genom kommunalbesvär av part eller kommunmedlem. Ett beslut får
överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att beslutet tillkommit i felaktig ordning, den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller om beslutet strider mot lag.
Besvärsmyndighet, adress och postadress

Ålands Förvaltningsdomstol
PB 31
22101 Mariehamn
Kommunalbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar
Förvaltningsbesvär, paragrafer:
Besvärstid dagar
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands landskapsstyrelse
Pb 60
22101 Mariehamn
Paragrafer:
Besvärstid 30 dagar
Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet.
Besvärskrift

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

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Inlämnande av
besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens 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.

