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Sammanträdesdatum
26.02.2019
KS § 48

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelse 26.02.2019 § 48
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
26.02.2019
KS § 49

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunstyrelse 26.02.2019 § 49
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg:
1. Inköp av mark vid reningsverket, § 59
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
26.02.2019
KS § 50

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID

Kommunstyrelse 26.02.2019 § 50
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 Kerstin Wikgren och Sven-Eric Carlsson till
protokolljusterare.
BESLUT:
Protokollet justeras torsdag 28.2.2019, kl.12.00.
I övrigt 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
26.02.2019

Dnr: KANSLI 27/2019
KS § 51

UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV/ KARIN V. NORDIN

Kommunstyrelse 26.02.2019 § 51

Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över Karin
V. Nordin ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom.
Den fasta egendomen ansökan avser andel av fastigheten Österhagen Rnr 5:27.
Skäl att vägra tillstånd har inte framkommit i ärendet.
Lagrum:
Av FFS (2003:68) framgår följande:
§ 7 Övriga arvingar
En arvlåtares föräldrar, syskon, halvsyskon samt bröstarvingar till
dem har jordförvärvsrätt till ett markområde som är under 4.000 m2
stort och som förvärvats genom arv.
Utifrån utredningen framgår att Karin V. Nordin uppfyller villkoren att
äga och besitta fastigheten enligt FFS (2003:68) § 7.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar givande av tillstånd enligt yrkandet.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
26.02.2019

Dnr: KANSLI 23/2019
KS § 52

KEJSAR ALEXANDER DEN II:S STIPENDIUM 2018

Kommunstyrelse 26.02.2019 § 52

Eckerö kommun utdelar stipendium ur Kejsar Alexander II:s stipendiefond. Beloppet är 250 € om inte styrelsen besluter något annat.
Stipendiet kan tilldelas universitets-, eller högskolestuderande eller
studerande som bedriver yrkestudier i läroinrättning utanför Åland.
Studerande bör ha studerat minst två terminer vid nuvarande läroanstalt.
Eckerö kommun utdelar ett stipendium på 250 € ur Kejsar Alexander
II:s Stipendiefond. Stipendiet kan sökas av universitets- och högskolestuderande eller studerande som bedriver yrkesstudier i läroinrättning utanför Åland. Såsom hemort räknas alltjämt Eckerö, om den
sökande tidigare varit bosatt och folkbokförd i kommunen under minst
tre år, oavsett om denne därefter har varit folkbokförd på studieorten
under ansökningsåret och året dessförinnan. Den studerande bör
med god framgång ha bedrivit studier under minst två terminer vid
nuvarande undervisningsanstalt. Kommunstyrelsen beaktar vid sitt
beslut om stipendiet i första hand den sökandes studieresultat i förhållande till ifrågavarande utbildningsnivå. I andra hand tas hänsyn till
den sökandens ekonomiska ställning.
Av inkomna handlingar i ärendet framgår att Henrik Törnross är den
enda sökande. Av styrkande handlingar utläses vidare att Henrik
Törnroos varit bosatt i Eckerö kommun under perioden 24.11.1995 –
5.10.2016. Den sökande studerar vid Uppsala universitet samt uppvisat goda resultat.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om att Henrik Törnroos utdelas stipendium om 250 euro.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Sammanträdesdatum
26.02.2019
KS § 53

PLANERINGSKOMMITTÉ: SOLGÅRDEN

Kommunstyrelse 26.02.2019 § 53
Kommunstyrelse 12.02.2019 § 41
Kommunstyrelse 22.01.2019 § 19

Kommunstyrelsen diskuterar det fortsatta arbetet med planeringskommittén för utbyggnad av Solgården.
BESLUT:
-Kommunstyrelsen beslutar att ett gemensamt möte med berörda
tjänstemän ska sammankallas av kommundirektören.
-Inför detta möte ska medarbetare inkomma med eventuella synpunkter på tillsända ritningar.

I enlighet med kommunstyrelsens beslut har uppdrag tillsänts verksamheten för att gå igenom framtagna ritningar. Möte har sammankallats till den 26 februari 2019.
Kommunstyrelse 12.02.2019 § 41
I enlighet med kommunstyrelsens beslut har uppdrag tillsänts verksamheten för att gå igenom framtagna ritningar. Möte har sammankallats till den 26 februari 2019.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar den fortsatta hanteringen av utbyggnad
av lokaliteter inom äldreomsorgen i enlighet med beviljade investeringsanslag.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar om att tillsätta byggnadskommitté omfattande 5 ledamöter under sammanträdet 26.2.2019.
Information från planeringskomitten antecknas till styrelsens kännedom.
Kommunstyrelse 26.02.2019 § 53
Kommundirektörens förslag:
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen tillsätter byggnadskommitté omfattade 5 ledamöter.
BESLUT:
-Kommunstyrelsen antecknar informationen från planeringskommittén
till kännedom.
-Planeringskomittens uppdrag upphör därmed.
-Kommunstyrelsen utser följande till byggnadskommitté:

1. Kerstin Wikgren, ordförande och sammankallande
2. Pia Aarnio
3.Jan-Anders Öström
4. Sven-Eric Carlsson
5. Mikael Selander
Byggnadskommittén befullmäktigas att anlita externa resurser och
tillkalla sakkunniga vid behov.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Sammanträdesdatum
26.02.2019
KS § 54

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 31.1.2019

Kommunstyrelse 26.02.2019 § 54
Kommunfullmäktige har haft sammanträde 31.1.2019. Protokollet i sin
helhet finns att läsa på kommunens hemsida på adressen eckero.ax,
under ”Kommunen”, ”Protokoll”.
Av utredningen i ärendet framgår att en reservation för KF § 18/2019
har inkommit. Reservationen gäller val av presidium för kommunfullmäktige under 2019. Av denna reservation kan utläsas att ledamoten
bland annat emotser kommunstyrelsens laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut.
Enligt 49 § 3 mom. Kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland
skall kommunstyrelsen granska lagligheten av de beslut som fattas
av kommunfullmäktige, utom i ärenden som rör fullmäktiges inre
organisation samt val av styrelse och revisorer.
Med hänvisning till ovan lagrum konstateras att val av presidium rör
fullmäktiges inre organisation. Kommunstyrelsen är därmed inte behörig att pröva lagligheten i beslut som rör fullmäktiges inre organisation.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att kommunfullmäktiges beslut som
fattas vid sammanträdet 31.1.2019 tillkommit i laga ordning.
BESLUT:
Enligt 49 § 3 mom. Kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland
skall kommunstyrelsen granska lagligheten av de beslut som fattas
av kommunfullmäktige, utom i ärenden som rör fullmäktiges inre organisation samt val av styrelse och revisorer.
Med hänvisning till ovan lagrum konstateras att val av presidium rör
fullmäktiges inre organisation. Kommunstyrelsen är därmed inte behörig att pröva lagligheten i beslut som rör fullmäktiges inre organisation.
I övrigt enligt förslag.
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Sammanträdesdatum
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Dnr: SOC 21/2019
KS § 55

REMISS: LAGFÖRSLAG OM KLIENTHANDLINGAR INOM SOCIALVÅRDEN

Kommunstyrelse 26.02.2019 § 55
Socialnämnden 04.02.2019 § 15
Bilaga – Lagförslag
Landskapsregeringen ger härmed tillfälle att lämna synpunkter på ett
lagförslag om klienthandlingar inom socialvården. För att kunna beaktas måste kommunens synpunkter ha inkommit till landskapsregeringen senast den 27 februari 2019.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden kommer med synpunkter till
lagförslaget inför kommunstyrelsens behandling av ärendet.
Förslag till synpunkter:
Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om
klienthandlingar inom socialvården. Lagens huvudsakliga målsättning
är att skapa enhetliga klienthandlingar på Åland. Detta innebär något
helt nytt för kommunerna på Åland. Lagförslaget och den utveckling
som lagen innebär är välkomnande. Det man uppmanar att landskapsregeringen bör ta i beaktande är att för att kunna uppfylla lagens krav behöver någon form att datasystem finnas i kommunerna.
Inom ett eventuellt framtida Kommunernas socialtjänst förutsätts att
det kommer att finnas ett system som motsvarar det som lagförslaget
kräver. Lagen föreslås att träda i kraft den 1.1.2020. I skrivande stund
är förslaget att Kommunernas socialtjänst kommer att börja fungera
från och med 1.1.2021. Om lagen om klienthandlingar träder i kraft
den 1.1.2020 och Kommunernas socialtjänst börjar fungera fr.o.m.
1.1.2021 betyder det att alla kommuner tillfälligt för ett år behöver
köpa in eller på annat sätt ordna så att man följer lagen om klienthandlingars krav. Det vore till fördel för alla; kommunerna, klienterna
och sammarbetspartners, att förslaget till ny lagstiftning som tangerar
socialservice kopplas ihop med KST:s tidtabell. Det blir en stor utmaning för kommunerna att under år 2020 samtidigt bygga upp en verksamhet för att motsvara ny lagstiftning, samtidigt som delar av verksamheten skall överföras.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden besluter enligt förslag.

Kommunstyrelse 26.02.2019 § 55
Protokolljusterarnas signatur

Ordf.
Sekr.
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med socialnämndens förslag:
BESLUT:
Ärendet återremitteras i avvaktan på kommunförbundets utlåtande.
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Dnr: SOC 19/2019
KS § 56

REMISS: LANDSKAPSLAG OM SOCIALVÅRD OCH LANDSKAPSLAG OM
YRKESUTBILDADE PERSONER INOM SOCIALVÅRDEN
Kommunstyrelse 26.02.2019 § 56
Socialnämnden 04.02.2019 § 16
Landskapsregeringen ger härmed tillfälle att lämna synpunkter över
bifogade förslag till landskapslag om socialvård och förslag till landskapslag om yrkesutbildade personer inom socialvården med tillhörande förordning. För att kunna beaktas måste kommunens synpunkter ha inkommit till landskapsregeringen senast den 27 februari
2019.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden kommer med synpunkter till
lagförslaget inför kommunstyrelsens behandling av ärendet.
Förslag till synpunkter:
- Socialnämnden välkomnar det nya förslaget till socialvårdslag.
Lagen har som helhet fått en ny struktur och gjorts mera detaljerad. Socialvårdslagen ska i fortsättningen fungera som en primär
lag med speciallagstiftning som komplement.
- Önskvärt är att det ordnas skolningar för kommunerna dock inte
endast för de i ledande ställning utan även för olika yrkesgrupper
för vilka deras vardagliga arbete påverkas genom att nya uppgifter tillkommer. Positivt är att basservicen förstärks för barn och
unga t.ex. genom bestämmelser om förebyggande barnskydd och
öppenvård flyttas från barnskyddslagen till socialvårdslagen.
Detta kan t.ex. innebära att barnfamiljer erbjuds service som ges
från ett verksamhetsområde där personalen inte tidigare har arbetat med barnfamiljer (t.ex. hemservice, övervakat umgänge)
- När det gäller socialjouren så skall den ske genom att nuvarande
barnskyddsjour utökas till att bli en heltäckande socialjour. I lagförslaget kan man utläsa att den utökade jouren inte beaktas
kräva mera resurser. Detta är inte en helt självklar fråga eftersom
jourande innebär rätt till ledighet och vila enligt gällande arbetstidsbestämmelser. En heltäckande socialjour kommer troligtvis att
medföra fler ärenden under jourtid. Så som jouren är upplagd i
dagsläget innebär det att socialarbetaren skall sköta sitt ordinarie
arbete och utöver det ingå i socialjour. Detta kan i praktiken innebära att socialarbetaren blir tvungen att sköta jourärenden under
flera timmar nattetid och sedan förväntas att även orka sköta sitt
ordinarie arbete dagtid.
Protokolljusterarnas signatur
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-

-

-

Endast en socialarbetare är tillgänglig under jouren. Den jourhavande socialarbetaren är väldigt utsatt och ensam i sitt arbete.
Landskapsregeringen föreslår att en ny landskapslag om yrkesutbildade personer inom socialvården antas vilket omfattar behörighetsvillkor samt bestämmelser om ett legitimeringsförfarande för
att få verka som socialarbetare och socionomer på Åland. Krav
föreslås uppställas på att legitimerade socialarbetare och socionomer och närvårdare med skyddade yrkesbeteckningar på Åland
skall fungera som en offentlig informationstjänst. En fråga som
uppstår är om Vavira har beredskap att betjäna Åland på svenska
i dessa frågor?
Lagförslaget om yrkesutbildade personer inom socialvården beskriver vilka utbildningar/studier som ger rätt att utöva socialarbetaryrket eller socionomyrket. Det är önskvärt att landskapsregeringen tar fram en tillämpningsanvisning som beskriver vilka uppgifter/beslutsfattande som skall handhas av socialarbetare respektive socionom. I socialvårdslagen framkommer att för beslutsfattande angående personer som behöver särskilt stöd krävs
socialarbetarbehörighet. Ett förtydligande gällande vad som omfattas av särkilts stöd behöver tas fram, speciellt när det gäller
vuxen socialarbete.
Socialvårdslagen samt lagen om yrkesutbildade personer inom
socialvården föreslås att träda i kraft den 1.1.2020. I skrivande
stund är förslaget att Kommunernas socialtjänst kommer att börja
fungera från och med 1.1.2021. Det vore till fördel för alla; kommunerna, klienterna och sammarbetspartners, att förslaget till ny
lagstiftning som tangerar socialservice kopplas ihop med KST:s
tidtabell. Det blir en stor utmaning för kommunerna att under år
2020 samtidigt bygga upp en verksamhet för att motsvara ny lagstiftning, samtidigt som delar av verksamheten skall överföras.

BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt förslag.
Kommunstyrelse 26.02.2019 § 56
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med socialnämndens förslag.
BESLUT:
Ärendet återremitteras i avvaktan på kommunförbundets utlåtande.
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Dnr: KANSLI 290/2018
KS § 57

FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE SÅHD, 31.1.2019

Kommunstyrelse 26.02.2019 § 57
Kommunstyrelse 12.02.2019 § 42
Kommunstyrelse 22.01.2019 § 14
Kommunfullmäktige 15.11.2018 § 114
Kommunstyrelse 06.11.2018 § 321
Kommunfullmäktige 01.11.2018 § 102
Kommunstyrelse 23.10.2018 § 297
Södra Ålands Högstadiedistrikt k.f. (SÅHD) tog på förbundsfullmäktiges sammanträde 8.1.2018 beslut om en utbyggnad av Kyrkby högstadieskola (KHS) med 900 m2 och en ombyggnad av 600 m2 som
ska dimensionera skolan för 400 elever. Kostnaderna för om- och tillbyggnaden beräknades då till 3 088 800 euro. Därefter tillsattes en
byggnadskommitté som nu har tagit fram skissritningar och kostnadskalkyler för ändamålet. Eckerö kommun har beretts möjlighet att ge
ett utlåtande över om- och tillbyggnaden.
Av tillsänt och aktuell kostnadskalkyl framgår en ökning av kostnaderna från ursprungliga 3 088 800 till 4 051 000 euro, vilket är en ökning med 960 200 euro eller 31,15 %. De utökade kostnaderna beror
dels på att tillbyggnaden nu är 1 423 m2 och ombyggnaden endast
246 m2 samt att det tillkommit kostnader för ventilationsrum och elevskåp som inte var med i den ursprungliga kostnadskalkylen. Den planerade dimensioneringen är fortsättningsvis för 400 elever.
Av det som i skriftlig form tillställts kommunerna framgår ingen närmare motivering varför tillbyggnaden ökat i storlek och ombyggnaden
minskats. Vad gäller kostnaderna var de från början alldeles för lågt
räknade då det ursprungligen beräknades att kosta ca 2 000 euro/m 2
för om- och tillbyggnaden. Nu är kostnadsberäkningen i stället ca 2
450 euro/m2 . Den planerade finansieringsmodellen är att medlemskommunerna betalar för de årliga avskrivningarna och uppkomna räntor.
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Vad gäller den planerade utbyggnaden av KHS har Eckerö kommun
kontinuerligt haft en annan inställning än majoriteten inom SÅHD. Anledningen till kommunens avvikande inställning är att man i beslut, för
många år sedan överenskommit om, att inga ytterligare utbyggnader
skulle ske vid KHS. Eckerö kommun omfattade slutligen en mindre
utbyggnad, i syfte att behovet för inhyrda moduler skulle upphöra.
Kommunen bedömde redan i samband med det ursprungliga förslaget att kostnadsberäkningen om 2000 per m/2 inte var realistisk. Den
nu reviderade kostnadsberäkningen förefaller också i underkant.
Kommunfullmäktige i Eckerö har tidigare givit direktiv till förtroendevalda som utsetts att ingå i en grupp. Gruppen är gemensam med
Hammarlands kommun som i uppdraget ska utreda förutsättningarna
för en ny högstadieskola på västra Åland. Bland direktiven kan nämnas att Eckerö kommun har för avsikt att kvarstå inom SÅHD. Utredningen ska helt förutsättningslöst klarlägga om en skola kan placeras
på axeln Näfsby – Möckelö. Eckerö kommun är dock inte intresserad
av att utreda en 1 - 9 skola i detta skede. Till denna del framgår det
att Eckerö kommuns avsikt är att ta fram ett underlag, för en andra
högstadieskola inom SÅHD. Skolan skulle verka parallellt med KHS
och samtidigt vara garantin för att SÅHD ska kunna möta det snabbt
ökande antalet elever inom högstadiedistriktet, mot bakgrund av stora
satsningar på stadsnära bostadsområden i Jomala men även befolkningsutvecklingen inom övriga kommuner i högstadiedistriktet. Hammarlands kommun har å sin sida beslutat om ett mera utvidgat utredningsuppdrag i skolfrågan, vilket Eckerö kommuns representanter i
gruppen accepterat ska utföras för Hammarlands räkning. Däremot
har Eckerös representanter inte enligt ovan nämnda av kommunfullmäktige utfärdade direktiv mandat till att delta i denna del av utredningen i nuläget.
Därvidlag konstateras att tidsramen igen är begränsad med tanke på
den kommunala sektorns beslutsgång, vilket i sammanhanget försvårar ärendets behandling.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att såsom utlåtande till Södra Ålands högstadiedistrikt k.f. framföra följande:
-Mot bakgrund av att kostnadsökningen med 31,15 % redan konstateras finner kommunstyrelsen att skäl föreligger för en grundlig redogörelse över de ändringar som gjorts i jämförelse med tidigare ställt förslag.
-En beräkning på eventuella merkostnader vad gäller driften bör
också presenteras.
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-Kommunstyrelsen konstaterar fortsatt att en utredning bör tillsättas
inom SÅHD där Hammarland/Eckerö utredningen inkorporeras med
målet att utreda en ny högstadieskola på axeln Möckelö - Näfsby.

Kommunfullmäktige 1.11.2018 § 102
Bilaga:
1. Uppgifter från ÅSUB gällande elevantal och befolkningsutveckling.

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att förorda följande utlåtande inför kommunfullmäktige:
1. Mot bakgrund av att kostnadsökningen med 31,15 % redan konstateras finner kommunstyrelsen att skäl föreligger för en grundlig
redogörelse över de ändringar som gjorts i jämförelse med tidigare ställt förslag.
2. Lånekostnaderna är i aktuell kalkyl beräknade på en negativ
grundränta, plus marginal. Medlemskommunernas kostnader för
investeringen kommer därmed skjuta i höjden när räntan passerar
noll läge.
3. En beräkning på merkostnader vad gäller driften ska presenteras,
samtidigt bör den slutliga kostnaden per elev utredas.
4. Hammarland och Eckerö kommun befinner sig i slutfasen av utredningen för en ny högstadieskola inom SÅHD, på axeln
Möckelö – Näfsby som kan utgöra underlag inför förbundsfullmäktiges slutgiltiga beslut gällande om- och tillbyggnad av KHS.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till styrelsen för
framtagande och presentation av utförd utredning för Hammarland/Eckerö. (Punkt 4 i styrelsens förslag).
Anstånd ska anhållas i syfte att möjliggöra behandling av utredningen
ovan, i synnerhet mot bakgrund av kostnadsökningen på 31, 15 %
från föregående förslag gällande om/tillbyggnad. (Punkt 1 i styrelsens
förslag.
Kommunstyrelse 06.11.2018 § 321
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Bilagor:
1. Uppgifter från ÅSUB gällande elevantal och befolkningsutveckling.
2. Hammarland/Eckerö utredning
3. Kostnadsjämförelse Mariehamn – SÅHD.
Patrik Larsson är med under ärendets behandling och redogör för
slutförd utredning.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen från Patrik Larsson till sin
kännedom och framställer förslag på utlåtande inför kommunfullmäktiges sammanträde 15.11.2018.
BESLUT:
Kommunstyrelsen antecknar informationen från Patrik Larsson till sin
kännedom.
Gunilla Holmberg avlägsnar sig från sammanträdet efter ärendets
behandling.

Kommunstyrelse 13.11.2018 § 333
Bilagor:
4. Uppgifter från ÅSUB gällande elevantal och befolkningsutveckling.
5. Hammarland/Eckerö utredning
6. Kostnadsjämförelse Mariehamn – SÅHD.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen framställer förslag till utlåtande inför kommunfullmäktiges sammanträde 15.11.2018.
BESLUT:
Kommunstyrelsen avger följande utlåtande inför kommunfullmäktige:
1. Kostnadsökningen med 31,15 % konstateras bero dels på att tillbyggnaden nu är 1 423 m2 och ombyggnaden endast 246 m2
samt att det tillkommit kostnader för ventilationsrum och elevskåp
som inte var med i den ursprungliga kostnadskalkylen. Den planerade dimensioneringen är fortsättningsvis för 400 elever. Mot
bakgrund av kostnadsökningen framstår en utbyggnad för ett fåtal
elever som orimlig i jämförelse med kostnaderna för en andra
högstadieskola i distriktet.
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2. Lånekostnaderna är i aktuell kalkyl beräknade på en negativ
grundränta, plus marginal. Medlemskommunernas kostnader för
investeringen kommer därmed skjuta i höjden när räntan passerar
noll läge.
3. En beräkning på merkostnader vad gäller driften ska presenteras,
samtidigt bör den slutliga kostnaden per elev utredas.
4. Utredningen för en ny högstadieskola inom SÅHD, förslagsvis på
axeln Möckelö – Näfsby har färdigställts och presenteras av Patrik Larsson. Utredningen kan med fördel utgöra underlag inför
förbundsfullmäktiges slutgiltiga beslut gällande om- och tillbyggnad av KHS.

Kommunfullmäktige 15.11.2018 § 114
Patrik Larsson är med under ärendets behandling.
Bilagor:
1. Uppgifter från ÅSUB gällande elevantal och befolkningsutveckling.
2. Hammarland/Eckerö utredning
3. Kostnadsjämförelse Mariehamn – SÅHD.
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen avger följande utlåtande inför kommunfullmäktige:
1. Kostnadsökningen med 31,15 % konstateras bero dels på att tillbyggnaden nu är 1 423 m2 och ombyggnaden endast 246 m2
samt att det tillkommit kostnader för ventilationsrum och elevskåp
som inte var med i den ursprungliga kostnadskalkylen. Den planerade dimensioneringen är fortsättningsvis för 400 elever. Mot
bakgrund av kostnadsökningen framstår en utbyggnad för ett fåtal
elever som orimlig i jämförelse med kostnaderna för en andra
högstadieskola i distriktet.

2. Lånekostnaderna är i aktuell kalkyl beräknade på en negativ
grundränta, plus marginal. Medlemskommunernas kostnader för
investeringen kommer därmed skjuta i höjden när räntan passerar
noll läge.
3. En beräkning på merkostnader vad gäller driften ska presenteras,
samtidigt bör den slutliga kostnaden per elev utredas.
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4. Utredningen för en ny högstadieskola inom SÅHD, förslagsvis på
axeln Möckelö – Näfsby har färdigställts och presenteras av Patrik Larsson. Utredningen kan med fördel utgöra underlag inför
förbundsfullmäktiges slutgiltiga beslut gällande om- och tillbyggnad av KHS.
BESLUT:
Kommunfullmäktige avger följande utlåtande inför SÅHD:
1. Kostnadsökningen med 31,15 % konstateras bero dels på att tillbyggnaden nu är 1 423 m2 och ombyggnaden endast 246 m2
samt att det tillkommit kostnader för ventilationsrum och elevskåp
som inte var med i den ursprungliga kostnadskalkylen. Den planerade dimensioneringen är fortsättningsvis för 400 elever. Mot
bakgrund av kostnadsökningen framstår en utbyggnad för ett fåtal
elever som orimlig i jämförelse med kostnaderna för en andra
högstadieskola i distriktet.

2. Lånekostnaderna är i aktuell kalkyl beräknade på en negativ
grundränta, plus marginal. Medlemskommunernas kostnader för
investeringen kommer därmed skjuta i höjden när räntan passerar
noll läge.
3. En beräkning på merkostnader vad gäller driften ska presenteras,
samtidigt bör den slutliga kostnaden per elev utredas.
4. Utredningen för en ny högstadieskola inom SÅHD, förslagsvis på
axeln Möckelö – Näfsby har färdigställts och presenteras av Patrik Larsson. Utredningen kan med fördel utgöra underlag inför
förbundsfullmäktiges slutgiltiga beslut gällande om- och tillbyggnad av KHS.
5. Eckerö kommun omfattar inte liggande förslag över om- tillbyggnad av KHS. Kommunstyrelsen uppmanas att i skyndsam ordning
påbörja förhandlingar med Hammarlands kommun samt utreda
förutsättningarna för en högstadieskola, för årskurserna 7 – 9 på
västra Åland.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Kommunstyrelse 22.01.2019 § 14
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Ny kallelse till förbundsfullmäktige har utsänts för Södra Ålands
högstadiedistrikt k.f. (i fortsättningen, SÅHD). SÅHD fullmäktige
kommer sammanträda 31.1.2019 kl. 19 i Kyrkby högstadieskola.
Följande ärenden finns medtagna i föredragningslistan:
1. Sammanträdets öppnande, upprop och röstlängd
2. Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet
3. Val av protokolljusterare
4. Godkännande och komplettering av föredragningslistan
5. Val av presidium i förbundsfullmäktige
6. Val av ordförande, vice ordförande, ledamöter och personliga
ersättare i förbundsstyrelsen.
7. Förnyande av förvaltningsstadga för Södra Ålands högstadiedistrikt k.f.
8. Budget 2019 och ekonomiplan 2020-2021
9. Information och diskussion
Vad gäller ärendet förnyande av förvaltningsstadga för Södra
Ålands högstadiedistrikt k.f. konstateras att nästan hela förvaltningsstadgan är omarbetad och anpassad till förändringar kommunallagen (ÅFS 1997:73).
Vad gäller ärendet budget 2019 och ekonomiplan 2020-2021
konstateras att kostnadsutvecklingen och de totala verksamhetskostnaderna för SÅHD fortsättningsvis ökar med 452 836 euro eller 8,54 % jämfört med budget 2018. Den höga kostnadsutveckligen inom distriktet förefaller anmärkningsvärd särskilt i relation till
de jämförande underlag som finns att tillgå.
Kommunstyrelsen uppmärksammas att tidigare behandlat ärende,
om- utbyggnad av KHS, inte finns med i föredragningslistan eftersom ärendet är bordlagt i förbundsstyrelsen. Anslagen finns
dock medtagna i investeringsbudgeten.
Likaså finns medel avsatta i investeringsbudgeten för specialfritidshem. Konstateras att begärda ändringar i grundavtalet har
ännu inte godkänts i kommunens behöriga organ. Denna behandling är nödvändig för att möjliggöra planerade investeringar i specialfritidshemmet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar ge följande utlåtande och direktiv till
ombuden:
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Kommunstyrelsen ger eventuella direktiv till ombuden vad gäller val av ordförande, vice ordförande, ledamöter och personliga ersättare i förbundsstyrelsen för SÅHD.
SÅHD ska aktivt arbeta med att stävja den tilltagande kostnadsutvecklingen.
Anslagen i investeringsbudgeten stryks vad gäller om- och tillbyggnad av KHS. Ärendet får ånyo behandlas i förbundsfullmäktige i samband med att begärda uppgifter om bland annat
beräkning på merkostnader vad gäller driften ska presenteras,
samtidigt bör den slutliga kostnaden per elev utredas. Även
skissritningar ska presenteras innan slutlig behandling av
ärendet i fullmäktige. Eckerö kommun vidhåller fortsatt att
kostnadsökningen beträffande en utbyggnad för ett fåtal elever framstår som orimlig i jämförelse med kostnaderna för en
andra högstadieskola i distriktet. I det fall fullmäktige omfattar
investeringsbudgeten ska Eckerö kommuns representanter
reservera sig mot beslutet.
Anslag för specialfritidshem stryks till dess att nytt grundavtal
behandlats och godkänts i kommunens behöriga organ.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar ge följande utlåtande och direktiv till
ombuden:

-

Kommunstyrelsen föreslår återval av sittande presidium i förbundsfullmäktige.
- SÅHD ska aktivt arbeta med att stävja den tilltagande kostnadsutvecklingen.
- Anslag för specialfritidshem frigörs av förbundsfullmäktige när
nytt grundavtal behandlats och godkänts i samtliga medlemskommuner.
- Investeringsanslagen i budgeten stryks vad gäller om- och tillbyggnad av KHS. Ärendet bör ånyo behandlas i förbundsfullmäktige i samband med att begärda uppgifter om bland annat
beräkning på merkostnader vad gäller driften ska presenteras,
samtidigt bör den slutliga kostnaden per elev utredas. Även
skissritningar ska presenteras innan slutlig behandling av
ärendet i förbundsfullmäktige. Eckerö kommun vidhåller fortsatt att kostnadsökningen beträffande en utbyggnad för ett fåtal elever framstår som orimlig i jämförelse med kostnaderna
för en andra högstadieskola i distriktet.
- I det fall förbundsfullmäktige omfattar budgeten inklusive investering gällande om- och tillbyggnad av högstadium, ska Eckerö kommuns representanter reservera sig mot beslutet.
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Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Kommunstyrelse 12.02.2019 § 42
Bilaga:
1. Protokollsutdrag (FFGE 31.1.2019)

Av beslut i förbundsfullmäktige från den 31.1.2019 framgår följande:

”Drifts- och investeringsbudgeten för 2019 och ekonomiplanen för 2020-2021 omfattades enligt omröstningspropositionerna ovan och de förslag som enhälligt omfattats
blir förbundsstyrelsens uppgifter inför 2019. Vad gäller
investeringen i specialfritidshemmet inväntar förbundsfullmäktige kommunernas godkännande av det nya
grundavtalet och investeringen knyts därför till förbundsfullmäktige”. Se bilaga för hela behandlingen.
Konstateras att fullmäktige för SÅHD inte hörsammat direktiv
från Eckerö kommun. Kommunens representanter i fullmäktige, Nina Andersson och Mikael Stjärnfelt har reserverat sig
mot beslutet i enlighet med samma direktiv.
Med anledning av frågans betydelsegrad och de diskussioner
som föregåtts inför behandlingen i förbundsfullmäktige, bör ett
slutligt ställningstagande i huruvida fortsatt behandling ska
ske.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om ärendets fortsatta behandling.
BESLUT:

Kommunstyrelsen beslutar att invänta besvärsformulering från Hammarlands kommun och tar ställning till den
fortsatta behandlingen 26.2.2019.
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Kommunstyrelse 26.02.2019 § 57

I enlighet med kommunstyrelsens beslut har begäran skickats till
Hammarlands kommun för att ta del av besvär. Besvär är sänt via
epost till kommunstyrelsen den 25.2.2019 och finns bilagt.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om ärendets fortsatta behandling.
BESLUT:
Kerstin Wikgren föreslår att kommunen inte lämnar in besvär. Susann Fagerström och Gunilla Holmberg understöder förslaget.
Sven-Eric Carlsson föreslår att Eckerö kommun lämnar in besvär
enligt sakframställan från Hammarlands kommun, avseende att
beslutet inte tillkommit i laga ordning. Johan Hilander understöder förslaget.
Ordföranden fastställer omröstningspropositionen.
JA- Kerstin Wikgrens förslag.
NEJ- Sven-Erics förslag
Kerstin Wikgren, Gunilla Holmberg och Susann Fagerström röstade JA.
Johan Hilander och Sven-Eric Carlsson röstade NEJ.
Jan-Anders Öström avstod från röstning.
Se bilagt omröstningsprotokoll.
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kerstin Wikgrens förslag.
Sven-Eric Carlsson och Johan Hilander reserverar sig mot beslutet.
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Dnr: SOC 26/2019
KS § 58

REMISS: ÄLDRELAG FÖR ÅLAND

Kommunstyrelse 26.02.2019 § 58
Socialnämnden 04.02.2019 § 14
Bilaga – Lagförslag
Landskapsregeringen bereder härmed tillfälle att lämna synpunkter
på ett förslag till äldrelag för Åland. För att kunna beaktas måste
kommunens synpunkter ha inkommit till landskapsregeringen senast
den 1 mars 2019.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden kommer med synpunkter till
lagförslaget inför kommunstyrelsens behandling av ärendet.
Förslag till synpunkter:
- Positivt att initiera till en Äldrelag på Åland. Lagförslaget innehåller
bestämmelser om de procedurer och bedömningar som ska til-lämpas när beslut fattas om vilka tjänster och service som behövs
i det enskilda fallet. Bestämmelserna är avsedda att förhindra att
det blir oskäliga avvikelser mellan de olika kommunernas utbud
av tjänster och servicenivå. Det skulle vara önskvärt att det i äldre
lagen framkommer någon form av rekommendationer/krav för antal anställda per boende/klient inom institutionsvård, effektiverat
serviceboende samt hemtjänst.
- Lagförslaget beskriver att kommunen en gång per år skall sammanställa information om socialservicen och utvärdera dess kvalitet och tillräcklighet. Det framkommer inte hur omfattande denna
utvärdering skall vara, vad är syftet med den samt för vem den
skall presenteras. Är det en utvärdering som kan ingå i verksamhetsberättelsen? Är syftet med utvärderingen att kvalitetssäkra
servicen eller egenkontroll? För vem skall utvärderingen presenteras? Är den ett dokument för kommunen eller för tillsynsmyndighet/landskapsregeringen?
- Klient- och serviceplaner skall även finnas för äldre personer med
servicebehov. En precisering gällande omfattningen av klient- och
serviceplanen samt för vilka stödinsatser och tjänster. Inom
äldreomsorgen finns klienter som endast har behov av enstaka,
sporadiska, stödinsatser (som t.ex. duschhjälp och/eller matservice).
- Äldrelagen föreslås träda i kraft den 1.1.2020. I skrivande stund är
förslaget att Kommunernas socialtjänst kommer att börja fungera
från och med 1.1.2021. Det vore till fördel för alla; kommunerna,
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klienterna/servicetagarna och sammarbetspartners, att förslaget
till ny lagstiftning som tangerar socialservice kopplas ihop med
KST:s tidtabell. Det blir en stor utmaning för kommunerna att under år 2020 samtidigt bygga upp en ny tillfällig verksamhet som
motsvarar den nya lagstiftning, samtidigt som delar av verksamheten skall överföras.
Rolf Söderlund föreslår att utlåtandet ändras med att lagen kan träda i
kraft från och med den 1.1.2020. Förslaget vinner inte understöd.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt förslag.

Kommunstyrelse 26.02.2019 § 58
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med socialnämndens förslag.
BESLUT:
Ärendet återremitteras i avvaktan på kommunförbundets utlåtande.
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KS § 59

INKÖP AV MARK VID RENINGSVERKET

Kommunstyrelse 26.02.2019 § 59
Kommunstyrelse 12.02.2019 § 47
Diskussioner har företagits med markägare i anslutning till reningsverket.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att fortsätta förhandlingarna.

Kommunstyrelse 26.2.2019 § 59
Kommunen har erbjudits möjlighet att förvärva mark i anslutning till
reningsverket om ca 2400 m2.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför fullmäktige att godkänna inköp av tillskottsmark vid reningsverket enligt bifogat kartskiss.
Kommunstyrelsen föreslår vidare att styrelsen ges i uppdrag att fullfölja köpet inom budgeterade medel.
Beslutet förklaras omedelbart justerad.
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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: 48 – 51, 55 – 56, 58 – 59
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 52 – 54, 57
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: 52 – 54, 57
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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