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Beslutande

Jan-Anders Öström
Sven-Eric Carlsson
Susann Fagerström
Johan Hilander, ej under § 206
Rickard Eklund § 206
Gunilla Holmberg
Kerstin Wikgren

ordförande
viceordförande
ledamot
ledamot
ersättare
ledamot
ledamot

Föredragande

Arsim Zekaj

Kommundirektör

Övriga närvarande

Anders Svebilius
John Hilander, frånvarande

kommunfullmäktiges ordförande
kommunfullmäktiges viceordförande

Mikael Stjärnfelt, § 212

byggnadstekniska nämndens
ordförande

Magnus Jansson,§ 206
198 - 213

socialnämndens ordförande

Paragrafer
Underskrifter

ordförande

sekreterare

Jan-Anders Öström

Arsim Zekaj

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö torsdagen den 28.6.2018, kl. 23.59.

Kerstin Wikgren

Gunilla Holmberg

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby den 29.6.2018 kl. 12.00.

Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid

Arsim Zekaj

Underskrift
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Sammanträdesdatum
26.06.2018
KS § 198

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelse 26.06.2018 § 198

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
26.06.2018
KS § 199

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunstyrelse 26.06.2018 § 199
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg.
1. Fifax Ab, anslutning till kommunens vatten- och avloppsledningsnät, § 212.
2. Tidigareläggning av investeringar § 213.

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
26.06.2018
KS § 200

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID

Kommunstyrelse 26.06.2018 § 200
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 justeras senast 28.6.2018, 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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Sammanträdesdatum
26.06.2018
KS § 201

KOMMUNDIREKTÖRENS VERKSAMHETSRAPPORT

Kommunstyrelse 26.06.2018 § 201

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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Sammanträdesdatum
26.06.2018
KS § 202

BOKSLUT 2017

Kommunstyrelse 26.06.2018 § 202
Kommunstyrelse 12.06.2018 § 180
Kommunstyrelse 08.05.2018 § 147
Kommunstyrelse 24.04.2018 § 118
I Kommunallagen (1997:73) för Landskapet Åland stadgas i § 67:
”Om kommunens bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut gäller,
utöver vad som bestämts i denna lag, i tillämpliga delar vad som
stadgas i bokföringslagen (FFS 655/1973)”.
I enlighet med samma lag § 68 är kommunens räkenskapsperiod ett
kalenderår. Styrelsen skall göra upp ett bokslut för varje räkenskapsperiod och överlämna bokslutet till fullmäktige före utgången av juni
månad året efter räkenskapsperioden. I bokslutet skall ingå en resultaträkning, en balansräkning och bilagor till dem samt en översikt
över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. I verksamhetsberättelsen skall styrelsen redogöra för hur de mål för verksamheten
och ekonomin som fullmäktige ställt upp har nåtts, samt för väsentliga
frågor som gäller kommunens förvaltning och ekonomi som inte redovisas i resultaträkningen eller balansräkningen.
I enlighet med kommunallagen § 70 skall styrelsen, när verksamhetsberättelsen överlämnas, föreslå åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat och för att balansera ekonomin.
./.
Balansbok 2017 återfinns i bilaga.
-Ekonomichefen, Maarit Grönlund är närvarande under ärendets behandling.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar bokslutet och antecknar informationen
från ekonomichefen till sin kännedom.
Ärendet bereds för beslut till nästa sammanträde.

BESLUT:
Efter genomgång av bokslutet för 2017 konstaterar kommunstyrelsen
att kostnadsökningen för grundskolan framstår som anmärkningsvärd
med hänsyn till personalresurser och elevantal.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
26.06.2018

I övrigt antecknar kommunstyrelsen informationen till sin kännedom.
Ärendet bereds som ärende inför kommunstyrelsen till nästa sammanträde.

Kommunstyrelse 8.5.2018 § 148
Balansbok 2017 återfinns i bilaga.
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens
överskott på 241 022,32 € överförs till kontot överskott från tidigare
år. Överföringen medför att det ackumulerade överskottet uppgår till
4 220 005,37 €.
Därtill beslutar kommunstyrelsen att:
- godkänna bokslutet för år 2017.
- underteckna handlingarna samt överlämna handlingarna till revisorerna för slutrevision.
BESLUT:
Enligt förslag.
Kommunstyrelse 12.6.2018 § 181
Revisorerna har genomfört slutrevision.
Revisionsberättelsen och revisionsrapporten är bilagda.
Balansbok 2017 återfinns i bilaga.
I § 77 Kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland sägs bl.a.
”När fullmäktige fastställer bokslutet skall fullmäktige besluta om ansvarfrihet för de redovisningsskyldiga”.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen överlämnar bokslut och verksamhetsberättelse för
år 2017 till kommunfullmäktige för slutligt godkännande.
Revisionsberättelsen delges kommunfullmäktige.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
26.06.2018

Revisionsrapporten bereds som ärende till kommunstyrelsens sammanträde 26.6.2018.
BESLUT:
Enligt förslag.
Kommunstyrelse 26.6.2018 § 202
Bilaga:
1. Kommundirektörens kommentarer.
2. Revisionsrapport
Kommunstyrelsen får en muntlig och skriftlig presentation av revisionsrapporten.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen och sänder revisionsrapporten till kommunfullmäktige för kännedom.
BESLUT:
Åtgärdsplan tas upp till ny behandling under hösten 2018.
I övrigt enligt kommundirektörens förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
26.06.2018
KS § 203

INFÖR BUDGETBEHANDLING 2019

Kommunstyrelse 26.06.2018 § 203
Kommunstyrelse 12.06.2018 § 181
Kommunstyrelse 08.05.2018 § 152
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.
Kommunstyrelse 8.5.2018 § 153
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen inbjuder ledande tjänstemän och skoldirektören/skolföreståndaren till inledande budgetdiskussion under första
sammanträdet i juni, inför fastställande av budgetdirektiv.
Kommunstyrelsen godkänner att nästföljande budgetbehandling ordnas genom ett gemensamt budgetseminarium under hösten 2018,
där samtliga berörda förtroendevalda och tjänstemän deltar.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
26.06.2018

Agenda, datum/tid samt deltagare redogörs skilt i samband med
kommunstyrelsens fastställande av budgetdirektiv i juni 2018.
BESLUT:
Kommunstyrelsen inbjuder ledande tjänstemän och skoldirektören/skolföreståndaren till inledande budgetdiskussion under första
sammanträdet i juni, inför fastställande av budgetdirektiv.
Intentionen från kommunstyrelsen är att i samband med detta sammanträde fastställa ordningen för budgetbehandling.

Kommunstyrelse 12.6.2018 § 181
Närvarande under ärendets behandling är:
1. Emma Saarela, kommuntekniker
2. Andrea Björnhuvud, socialchef
3. Maarit Grönlund, ekonomichef
4. Maria Bonds, skolföreståndare
Kommundirektörens förslag:
Ledande tjänstemän, skolföreståndaren/skoldirektören och kommunstyrelsen inleder budgetdiskussion samt fasställer behandlingsordningen för budgetarbetet 2018.
BESLUT:
Beslut om behandlingsordningen för budgetarbetet 2018 bordläggs.

Kommunstyrelse 26.6.2018 § 203
BESLUT:
Kommunstyrelsen förordar att en prioritering gällande investeringsprojekt görs på politisk nivå innan budgeten behandlas på tjänstemannanivå.
Ledande tjänstemän kallas till kommunstyrelsens sammanträde
11.9.2018 för att presentera ett preliminärt utkast.
I övrigt ordnas behandlingen enligt tidigare praxis såtillvida inte annat
beslut fattas.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
26.06.2018
KS § 204

BUDGETDIREKTIV

Kommunstyrelse 26.06.2018 § 204
Allmänt
Kommunstyrelsen i Eckerö översänder härmed direktiv för beredning
av 2019 års budget.
Tidsplan
Budgeteringslistor med jämförelsesiffror från bokslut 2017 och budget
2018 skickas ut till tjänstemännen i juni tillsammans med budgetramarna.
Nämnderna skall påbörja budgetarbetet i augusti och då diskutera
önskemål och eventuella förändringar.
Nämnderna skall lämna sina budgetförslag till kommunkansliet senast
5.10.2018. Under oktober bearbetas budgetförslaget och kommunens
taxor fastställs. Andra veckan i november skall styrelsen föreslå 2019
års skatteprocenter och då skall ett balanserat budgetförslag vara
klart som underlag för förslaget. Detta är en stram tidsplan och alla
tjänstmän och nämnder måste hålla sin deadline för att vi skall klara
det.
Anslagsområden
Anslagsområdena är desamma som i 2018 års budget.
Rambudget
Principer
Budgeten för år 2019 uppgörs som en rambudget. Det innebär att respektive nämnd får en penningram som är bindande för dem på nettonivå under året. Nämnderna kan under året disponera sina medel
mellan sina ansvarsområden och konton, med undantag för anslag
där fullmäktige bestämmer annat.
Lönerna budgeteras centralt på kommunkansliet och sänds ut i augusti. Lönebudgeteringen bör dock kontrolleras av nämndens tjänsteman så att alla tjänster och tjänsteprocenter stämmer. Kommunkansliet anger också den allmänna kostnadsutvecklingen (inflationsberäkning).
Interna kostnader/intäkter och kostnadsberäknade poster ingår inte i
rambudgeten, som innehåller endast externa kostnader/intäkter. (Den
interna budgeteringen skall dock fortsättningsvis göras upp.)
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Budgeten inlämnas komplett kontovis per kostnadsställe samt som en
summering av alla konton till summa intäkter och kostnader. Dispositionsplan och budget inlämnas således vid samma tillfälle.
Alla enskilda anslag skall motiveras så att målet med anslaget framgår. Målet kan anges både verbalt och i siffror. Vi bör eftersträva en
analys av våra mål och måluppföljning så tänk på att formulera målen
så att de kan utvärderas i verksamhetsberättelsen.

Målsättning för budgetdirektiven
Utgångspunkten för nämndernas anslagsäskanden är oförändrad
kostnadsnivå. Avtalsbundna löneförhöjningar medges utanför ramen.
Utökade anslag i övrigt kräver särskild motivering.
Investeringar
Investeringsäskanden bör följa verksamhets- och ekonomiplanen såväl projekt- som beloppsmässigt. Avsteg från planen kommer endast i
undantagsfall att bifallas. Om det under år 2019 visar sig att de budgeterade medlen inte räcker för investeringens genomförande bör en
ny utvärdering av projektets nödvändighet göras innan tilläggsäskandet tillställs kommunfullmäktige.
Där investeringsprojekt upptas i budgeten skall åtminstone följande
uppgifter anges:
1. Projektets totalkostnad och tidtabell för genomförande under budgetåret och om projektet kommer att fortgå efter budgetåret. Det är
viktigt att nämnden redogör för när projektet beräknas påbörjas (helst
kalendermånad) och slutföras, och om projektet fördelar sig på flera
budgetår, också anslagsmässigt uppskattar hur stora anslag som behövs för respektive budgetår.
2. Projektets inverkan på driftshushållningen.
3. Projektets personalbehov.
4. Specialfinansiering (landskapsandelar, räntestödslån, etc.).
Verksamhetsplan 2020-2021
Nämnderna skall samtidigt med budgeten 2019 lämna in en verksamhetsplan för åren 2020-2021. Där skall framgå vilka förändringar i
verksamheten som nämnden planerar samt vilka anskaffnings- och
renoverings- och investeringsplaner som nämnden har.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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DIREKTIV
FÖR
BUDGETERIG
LÖNEBIKOSTNADER 2019

AV

LÖNER

OCH

Lönerna för år 2019 beräknas utgående från de löner som har tillämpats från och med 01.08.2018 förhöjning med 1,95 %.
Löneräknaren Johanna Johns och ekonomen Maarit Grönlund bistår
vid behov med information för uträkning av löneanslagen. För att
uppskatta möteskostnaderna kan de av kommunfullmäktige fastställda mötesarvodena för 2018 användas som underlag.
Socialförsäkringsavgifter:
4150 = Socialskyddsavgift = 0,75 %
4160 = Arbetslöshetspremie = 0,71 %
4100 = KTAPL-premie = 16,75 %
4102 = Lärarpensionspremie STPL =18,2 %
4180 = Övriga soc. försäkringar = 0,86 %

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner förslag till budgetdirektiv och rambudgetering för budgetåret 2019 som tillställs kommunens nämnder, förvaltningar och verksamheter. Nämndernas budgetförslag ska vara
kommunstyrelsen tillhanda 5.10.2018.
Alla enskilda anslag skall motiveras så att målet med anslaget framgår. Målet kan anges både i text och siffror.
Alla förvaltningar bör eftersträva en analys av mål och måluppföljning
och bör därför tänka på att formulera målen så att de kan utvärderas.
Samordningsvinster eftersträvas.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att avge följande budgetdirektiv:
Allmänt
Kommunstyrelsen i Eckerö översänder härmed direktiv för beredning
av 2019 års budget.
Tidsplan
Budgeteringslistor med jämförelsesiffror från bokslut 2017 och budget
2018 skickas ut till tjänstemännen i juni tillsammans med budgetramarna.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Nämnderna skall påbörja budgetarbetet i augusti och då diskutera
önskemål och eventuella förändringar.
Nämnderna skall lämna sina budgetförslag till kommunkansliet senast
5.10.2018. Under september bearbetas budgetförslaget och kommunens taxor fastställs. Andra veckan i november skall styrelsen föreslå 2019 års skatteprocenter och då skall ett balanserat budgetförslag vara klart som underlag för förslaget. Detta är en stram tidsplan
och alla tjänstmän och nämnder måste hålla sin deadline för att vi
skall klara det. Tjänstemännen presenterar sina preliminära förslag inför kommunstyrelsen 11.9.2018.
Anslagsområden
Anslagsområdena är desamma som i 2018 års budget.
Rambudget
Målsättning för budgetdirektiven
Utgångspunkten för nämndernas anslagsäskanden är oförändrad
kostnadsnivå.
Principer
Budgeten för år 2019 uppgörs som en rambudget. Det innebär att respektive nämnd får en penningram som är bindande för dem på nettonivå under året. Nämnderna kan under året disponera sina medel
mellan sina ansvarsområden och konton, med undantag för anslag
där fullmäktige bestämmer annat.
Lönerna budgeteras centralt på kommunkansliet och sänds ut i augusti. Lönebudgeteringen bör dock kontrolleras av nämndens tjänsteman så att alla tjänster och tjänsteprocenter stämmer. Kommunkansliet anger också den allmänna kostnadsutvecklingen (inflationsberäkning).
Interna kostnader/intäkter och kostnadsberäknade poster ingår inte i
rambudgeten, som innehåller endast externa kostnader/intäkter. (Den
interna budgeteringen skall dock fortsättningsvis göras upp.)
Budgeten inlämnas komplett kontovis per kostnadsställe samt som en
summering av alla konton till summa intäkter och kostnader. Dispositionsplan och budget inlämnas således vid samma tillfälle.
Alla enskilda anslag skall motiveras så att målet med anslaget framgår. Målet kan anges både verbalt och i siffror. Vi bör eftersträva en
analys av våra mål och måluppföljning så tänk på att formulera målen
så att de kan utvärderas i verksamhetsberättelsen.
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Investeringar
Diskuteras på politisk nivå innan behandling av tjänstemännen.
Där investeringsprojekt upptas i budgeten skall åtminstone följande
uppgifter anges:
1. Projektets totalkostnad och tidtabell för genomförande under budgetåret och om projektet kommer att fortgå efter budgetåret. Det är
viktigt att nämnden redogör för när projektet beräknas påbörjas (helst
kalendermånad) och slutföras, och om projektet fördelar sig på flera
budgetår, också anslagsmässigt uppskattar hur stora anslag som behövs för respektive budgetår.
2. Projektets inverkan på driftshushållningen.
3. Projektets personalbehov.
4. Specialfinansiering (landskapsandelar, räntestödslån, etc.).
Verksamhetsplan 2020-2021
Nämnderna skall samtidigt med budgeten 2019 lämna in en verksamhetsplan för åren 2020-2021. Där skall framgå vilka förändringar i
verksamheten som nämnden planerar samt vilka anskaffnings- och
renoverings- och investeringsplaner som nämnden har.
DIREKTIV
FÖR
BUDGETERIG
LÖNEBIKOSTNADER 2019

AV

LÖNER

OCH

Lönerna för år 2019 beräknas utgående från de löner som har tillämpats från och med 01.08.2018 förhöjning med 1,95 %.
Löneräknaren Johanna Johns och ekonomen Maarit Grönlund bistår
vid behov med information för uträkning av löneanslagen. För att
uppskatta möteskostnaderna kan de av kommunfullmäktige fastställda mötesarvodena för 2018 användas som underlag.
Socialförsäkringsavgifter:
4150 = Socialskyddsavgift = 0,75 %
4160 = Arbetslöshetspremie = 0,71 %
4100 = KTAPL-premie = 16,75 %
4102 = Lärarpensionspremie STPL =18,2 %
4180 = Övriga soc. försäkringar = 0,86 %
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Kommunstyrelsen godkänner förslag till budgetdirektiv och rambudgetering för budgetåret 2019 som tillställs kommunens nämnder, förvaltningar och verksamheter. Nämndernas budgetförslag ska vara
kommunstyrelsen tillhanda 5.10.2018.
Alla enskilda anslag skall motiveras så att målet med anslaget framgår. Målet kan anges både i text och siffror.
Alla förvaltningar bör eftersträva en analys av mål och måluppföljning
och bör därför tänka på att formulera målen så att de kan utvärderas.
Samordningsvinster eftersträvas. Målet är oförändrad kostnadsnivå.
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MEDIS

Kommunstyrelse 26.06.2018 § 205
Bilaga:
1. Förfrågan om stöd till Medborgarinstitutets kursverksamhet inom
den fria bildningen.
Förfrågan om stöd till Medborgarinstitutets kursverksamhet har inkommit från Mariehamns stad. Av förfrågan framgår att landskapsbidraget för Medborgarinstitutets kommer att sänkas med 83 000 euro
jämfört med tidigare år. Detta medför att ca 2000 kurstimmar färre
skulle kunna hållas. För att kompensera bortfallet önskar Mariehamns stad veta om samarbetskommunerna är villiga att bevilja ytterligare medel till kursverksamheten enligt nedanstående beräkningsgrund.
Av totalsumman 83 000 euro skulle Eckerö kommun öka sin finansiering med 3 procent.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar ställning till förfrågan från Mariehamns stad.
BESLUT:
Kommunstyrelsen ser i nuvarande ekonomiska läge inte möjligheter
att utöka Eckerö kommuns finansiering till Medis.
Andra alternativ för finansiering bör utredas.
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REKRYTERING AV HEMSERVICELEDARE

Kommunstyrelse 26.06.2018 § 206
Kommunstyrelse 22.05.2018 § 174
Kommunfullmäktige 14.5.2018 § 49
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att en ny tjänst
med tjänstebenämningen hemserviceledare inrättas, förutsatt att
äldreomsorgsledartjänsten dras in från och med den 31 augusti 2018
Tjänsten inrättas från och med den 1 september 2018. Arbetsvillkor
och lön enligt AKTA 04SOS06A. Behörighetskrav lägst FFS 804/1992
§ 4, samt ledarskapsutbildning. Anställningen är i tjänsteförhållande.
BESLUT:
Enligt förslag.

Kommunstyrelse 22.5.2018 § 175
Bilagor:
1. Annons
Kommunfullmäktige beslutade den 14.5.2018 att tjänsten som hemserviceledare ska inrättas från och med 1.9.2018. Därmed återstår för
kommunstyrelen att tillsätta rekryteringsgrupp och fastslå ansökningsförfarandet.
Av kommunens förvaltningsstadga framgår följande:
10 § 21 Besättande av tjänst
Anställande myndighet genomför rekryteringsförfarande på det
sätt som myndigheten väljer. För val av kommundirektör och ledande tjänstemän kan kommunens arbetsgivargrupp nyttjas. Kommunens arbetsgivargrupp består enligt stadgande i kapitel 9 § 2 av
kommunfullmäktiges och kommunstyrelens presidier. Särskild rekryteringsgrupp kan också tillsättas enligt kommunstyrelsens eller
nämndens bestämmande. I ett tjänsteförhållande som har varit offentligt ledigförklarat kan anställas endast en person som skriftligen
har sökt tjänsten inom den fastställda ansökningsfristen och som uppfyller behörighetskraven. Till ansökan skall fogas en utredning över
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sökandens behörighet. Till tjänst som kommundirektör kan även utses en person som inte har sökt tjänsten och denne samtycker till anställningen och förutsatt att dennes behörighet har utretts. Inför anställande myndighet skall en utvärdering av de sökande företes, om
inte denna undantagsvis kan anses vara obehövlig. Utvärderingen
anger teoretisk utbildning, arbetserfarenheter och deras relevans för
sökt anställning, andra meriter samt dokumenterad och bestyrkt förmåga genom intyg och referenser samt bedömning vid anställningsintervju.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tillsätter en särskild rekryteringsgrupp.
Annonsering sker på kommunens hemsida, facebook samt ams.ax.
Sista ansökningsdag blir 6.6.2018, kl. 15.00.
Kommunstyrelsen fastslår annons enligt bilaga.
Paragrafen justeras omedelbart.
BESLUT:
Kommunstyrelsen tillsätter rekryteringsgrupp, bestående av Magnus
Jansson, Sanna Söderlund och Kerstin Wikgren. Rekryteringsgruppen utser inom sig ordförande för gruppen. Andrea Björnhuvud utses
till sammankallande och sekreterare i gruppen å tjänstens vägnar.
Rekryteringsgruppen befullmäktigas att omarbeta annonsen.
Annonsering sker på kommunens hemsida, facebook, Ålandstidningen, jobb.ax samt ams.ax.
Paragrafen justerades omedelbart.

Kommunstyrelse 26.6.2018 § 206
-

Magnus Jansson, är med under ärendets behandling och presenterar rekryteringsgruppens arbete.

BESLUT:
Johan Hilander anmäler jäv. Kommunstyrelsen konstaterar att jäv föreligger. Johan Hilander är inte med under ärendets behandling.
Hans ersättare, Rickard Eklund träder in i hans ställe.
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Kommundirektören föreslår att Sandra Karlsson erbjuds tjänsten.
Jan-Anders Öström understöder kommundirektörens förslag.
Sven-Eric Carlsson föreslår att ansökningstiden förlängs och att ny
rekryteringsomgång genomförs. Förslaget finner understöd av Susann Fagerström.
Kommunstyrelsens ordförande fastställer omröstningspropositionen
enligt följande:
Ja- Kommundirektörens förslag.
Nej- Sven-Eric Carlssons förslag.
Omröstningen föll enligt följande:
1 röst för kommundirektörens förslag.
5 röster för Sven-Eric Carlssons förslag.
Se bilagt omröstningsprotokoll.
Kommunstyrelsen beslutar enligt Sven-Eric Carlssons förslag.
Kommunstyrelsen beslutar att rekryteringen ska ske enligt följande:
Ansökningstiden förlängs till och med 3 augusti 2018, kl. 15.00.
Tidigare ansökningar beaktas. Annonsens utformning kvarstår liksom
rekryteringsgruppens mandat. Magnus Jansson utses till ordförande i
gruppen. Tidigare ansökningar beaktas.
Paragrafen justeras omedelbart.
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TOMTPRISER, KYRKVIKEN

Kommunstyrelse 26.06.2018 § 207
Bilaga:
1. Prospekt
I samband med fastställande av budget för 2019 gav kommunfullmäktige, kommunstyrelsen i uppdrag att se över prissättningen för tomterna i Kyrkviken. Andemeningen i den diskussionen var att en nedsättning av pris ska syfta till att locka fler köpare samt öka kommunens skattekraft genom inflyttning. Kommundirektören har genom
kontakt med Din Fastighet fått meddelat att prissättningen och värderingen av aktuella tomter som står till försäljning är i nuläget relevant
med hänsyn till läget och marknadsvärdet. Kommundirektören konstaterar att motsvarande läge och tomter förvisso är populära. Dock
är konkurrensen och tomter till försäljning generellt hög på Åland.
Kommunen bör därför göra försök att trots rekommendation från Din
Fastighet sätta ned priserna för att locka fler köpare. Nedsättningen
kan leda till att priset blir mer konkurrenskraftigt. På längre sikt framstår det mer fördelaktigt för kommunen att sälja tomterna till lägre pris
om det resulterar i byggnation och inflyttning.
Ännu en stimulansåtgärd kan vara att tilldela avgiftsfri båtplats i den
gästhamn som ligger i anslutning till området.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ger byggnadstekniska förvaltningen i uppdrag att
se över möjligheten att planera gästhamnen i Kyrkviken för tilldelning
av avgiftsfri båtplats för varje tomt.
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att nuvarande
priser på bostadstomterna i Kyrkviken sätts ned med 30 procent.

BESLUT:
Ärendet återremitteras för framtagande av ytterligare underlag vad
gäller andelar i samfällighet samt prospekt för Haralds bostadsområde.
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Dnr: KANSLI 196/2018
KS § 208

JORDFÖRVÄRV NALLES AB FASTIGHET HANDELSBACKA RNR:15:9

Kommunstyrelse 26.06.2018 § 208

Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över Nalle
Ab:s rätt att förvärva och besitta fast egendom.
Inget annat har framgått i utredningen än att sökande uppfyller villkoren för beviljande av tillstånd.
Lagrum:
Grunder för att juridiska personer skall få jordförvärvstillstånd Landskapsstyrelsen beviljar jordförvärvstillstånd för juridiska personer i enlighet med vad som föreskrivs i 13 § landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar givande av tillstånd.
BESLUT:
Enligt förslag.
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VÄGSTÄMMA, DEGERSAND TURITVÄG

Kommunstyrelse 26.06.2018 § 209

Delägarna i väglaget för Degersands enskilda väg kallas till ordinarie
stämma den 28 juni 2018, kl. 13.00 på Käringsund resort och konferens. Samtliga bilagor kommer finnas tillgängligt under sammanträdet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser representant till vägstämman och ger eventuella direktiv.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Emma Saarela till kommunens
representant i valbestyrelsen.
Sven-Eric Carlsson utses till kommunens representant till vägstämman.
Kommunen ansvarar i kraft av gällande arrendeavtal för landskapets
andel vad avser driftkostnader för degersandsvägen.
Paragrafen justerades omedelbart.
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FÖRSÄLJNING AV HYRESHUSET I KOMMUNGÅRDEN

Kommunstyrelse 26.06.2018 § 210
Hyreshuset i kommungården har varit ute på försäljning sedan oktober 2018. Utgångspriset för objektet sattes till 100 000 euro. I efterhand har utgångspriset justerats. Senaste budet som inkommit är
27 000 tusen euro.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar ställning till inkomna bud inför kommunfullmäktiges slutgiltiga beslut.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att inleda förhandlingar med budgivaren
vad gäller värmesystem till kommunkansliet.
Kommundirektören ska i övrigt framta en reviderad version av den utredning som genomfördes av dåvarande kommuntekniker Dina Friberg, gällande värmesystem vid en eventuell försäljning.
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DELGIVNINGAR

Kommunstyrelse 26.06.2018 § 211
-Byggnadstekniska nämnden kommer sammanträda 25.6.2018 (protokoll kommer finnas tillgängligt på www.eckero.ax/protokoll)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: BTN 82/2018
KS § 212

FIFAX AB, ANSLUTNING TILL KOMMUNENS VATTEN- OCH AVLOPPSLEDNINGSNÄT

Kommunstyrelse 26.06.2018 § 212
Kommunstyrelse 22.05.2018 § 167
Byggnadstekniska nämnden 15.05.2018 § 52
Byggnadstekniska nämnden 26.03.2018 § 39
Fifax ab har den 21 mars 2018 inkommit med en anhållan om anslutning till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.
I tidigare beviljad anslutning till det kommunala vatten- och avloppsbeslut framgår det att det är de sociala utrymmena som är inkopplade
till kommunalt VA med en dygnsförbrukning om max 3 m3 för både
vatten och avlopp.
I den nu inlämnade anhållan vill man använda kommunalt vatten
även i kläckeriet samt ansluta alla golvbrunnar till kommunens avloppsledningsnät. Dygnsförbrukningen skulle vara 10 m3 för både vatten och avlopp.
Enligt taxan gällande anslutning till kommunalt vatten står följande:
”Anslutningsavgiftens för verksamheter och privata vattenbolag regleras genom särskilda avtal”.
Enligt taxan gällande anslutning till kommunalt avlopp står följande:
”För abonnenter med avvikande avloppsvatten utgår anslutningsavgiften i enlighet med särskilda bestämmelser och enligt särskild prövning”.
Kommunteknikerns förslag:
Byggnadstekniska nämnden återremitterar ärendet till kommunteknikern för vidare utredning.

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag
godkänns.
_______________
Byggnadstekniska nämnden 15.05.2018 § 53
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Fifax Ab anhåller om en dygnsförbrukning om 10 m3 för både vatten
och avlopp.
Enligt sökanden så är det fråga om renvatten till de sociala utrymmena samt till kläckeri i de fall deras egen utrusning krånglar.
Enligt sökanden så är alla avloppsgolvbrunnar förutom de i slakteridelen inkopplade mot det kommunala avloppsledningsnätet. Enligt tidigare beviljad ansökning så är det enbart de sociala utrymmena som
är inkopplade till kommunalt avlopp.
Sökande vill nu utöka avloppsutsläppet så att det är fråga om avloppsvatten från de sociala utrymmena samt avloppsvatten från städning av anläggningen.
Sökanden påtalar att eventuella läckage från processen tas tillbaks till
deras interna process och att det inte skulle belasta kommunens nät.
Enligt kommunstyrelsens beslut av den 09.05.2017 §120 övertar
kommunstyrelsen beslut gällande Fifax.
Kommunteknikerns förslag:
Byggnadstekniska nämnden föreslår inför kommunstyrelsen att ett
eventuellt avtal för utökning av dygnsförbrukningen bör innehålla villkor gällande bl.a. följande:
 Avloppsvattnet innehåll skall specificeras med maxvärden
 Sjövatten får inte överhuvudtaget ledas till det kommunala avloppsledningsnätet.
 Provtagning skall tas 1 ggr/månad till att börja med. Provtagningen bekostas av sökanden.
 Bestämmelser om högsta tillåtna dygnsförbrukning
 Kommunen har vid eventuella driftsproblem vid reningsverket
rätt att bryta leveransen av avloppsvatten från sökanden.
 Vid eventuella överträdelser av avtalet kan avtalet hävas och
anslutningarna kopplas bort från anläggningen.
Om kommunstyrelsen besluter att inte godkänna en utökning av
dygnsförbrukningen bör en retroaktiv anslutningsavgift tas ut då
dygnsförbrukning sedan verksamheten startades upp har varit avsevärt högre än avtalad.
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag
godkänns.

Kommunstyrelsen 22.5.2018 § 167
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Kommundirektörens förslag:
Kommundirektören föreslår att ett eventuellt avtal för utökning av
dygnsförbrukningen bör innehålla villkor gällande bl.a. följande:
 Avloppsvattnet innehåll skall specificeras med maxvärden
 Sjövatten får inte överhuvudtaget ledas till det kommunala avloppsledningsnätet.
 Provtagning skall tas 1 ggr/månad till att börja med. Provtagningen bekostas av sökanden.
 Bestämmelser om högsta tillåtna dygnsförbrukning
 Kommunen har vid eventuella driftsproblem vid reningsverket
rätt att bryta leveransen av avloppsvatten från sökanden.
 Vid eventuella överträdelser av avtalet kan avtalet hävas och
anslutningarna kopplas bort från anläggningen.
I det fall kommunstyrelsen beslutar att godkänna utökning av
dyngsförbrukning enligt villkor föreslagna av byggnadstekniska
nämnden bör tekniska förvaltningen ges i uppdrag att göra en särskild
prövning.
Om kommunstyrelsen beslutar att inte godkänna en utökning av
dygnsförbrukningen bör en retroaktiv anslutningsavgift tas ut då
dygnsförbrukning sedan verksamheten startades upp har varit avsevärt högre än avtalad.
BESLUT:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för vidareutredning på grund
av oklarheter i förhållande till beviljat bygglov.
Ordförande i byggnadstekniska nämnden inbjuds till nästföljande
sammanträde för att redogöra för oklarheterna.
Kommunstyrelsen konstaterar med beaktande av uppgifterna i ärendet att Fifax Ab olovligen inkopplat delar av anläggningen som inte
reglerats i avtal och finner detta som anmärkningsvärt.

Kommunstyrelse 26.06.2018 § 212
Byggnadstekniska nämndens ordförande, Mikael Stjärnfelt är med
under ärendets behandling.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom.
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BESLUT:
Ansökan om utökning av dyngsförbrukning från Fifax Ab avslås på
grund av kapacitetsbrist i Ålands Vatten och Eckerö kommuns ledningsnät. Anslutning av fabriken till Eckerö kommuns avloppsledningsnät avslås då kommunen i dagsläget saknar möjlighet att ta
emot de kvantiteter och kvaliteter som anhållan avser.
Kommunen ålägger Fifax Ab att installera mätning på utgående avloppsvatten senast 31 juli, enligt tidigare uppmaning. Vid äventyr kan
kommunen installera dylik mätning på Fifax Abs bekostnad.

Kommunstyrelsen konstaterar vidare att anläggningen inte är uppfört
enligt handlingarna byggnadslovsansökan och ÅMHM:s beslut
ÅMHM-Mb-120/15. Kommunstyrelsen beslutar att anlita juridisk expertis för att utreda rättsläget.
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KS § 213

TIDIGARELÄGGNING AV INVESTERINGAR

Kommunstyrelse 26.06.2018 § 213
Kommunstyrelsen diskuterar tidigareläggning av investeringar i kommunen.
BESLUT:
Ekonomichefen får i uppdrag att ta fram en ekonomisk analys för
kommunens investeringskapacitet för kommande år. Beredning ska
tillföras med statusuppdatering för aktuella projekt.
Ärendet behandlas igen i kommunstyrelsen i augusti 2018.
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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: 199-202,206, 211, 210
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: 198, 203, 204, 209, 212
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.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
33

Sammanträdesdatum
26.06.2018
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
205, 207,
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.
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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
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