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ECKERÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE

KOMMUNSTYRELSE

Eckerö 21.8.2020

Jan-Anders Öström
Kommunstyrelsens ordförande
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 28.8.2020 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider och på den elektroniska
anslagstavlan.
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Plats och tid

Kommunkansliet tisdagen 25.08.2020 kl. 18:30– 21:33

Beslutande
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Britt Berthén-Eklund
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ordförande
viceordförande
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ledamot
ledamot

Föredragande

Raine Katajamäki

kommundirektör

Övriga närvarande
Paragrafer

217 - 241

Underskrifter

ordförande

sekreterare

Jan-Anders Öström

Raine Katajamäki

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö torsdagen den 27.8.2020, kl. 20.00.

Ann-Sofi Stjärnfelt

Britt Berthén-Eklund

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby den 28.8.2020 kl. 12.00.

Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid

Raine Katajamäki

Underskrift

Nr.
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Sida
2

Sammanträdesdatum
25.08.2020
KS § 217

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelse 25.08.2020 § 217
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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KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
25.08.2020
KS § 218

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID

Kommunstyrelse 25.08.2020 § 218
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 Ann-Sofi Stjärnfelt och Britt Berthén-Eklund
till protokolljusterare.
Protokollet ska vara justerat senast den 27.8.2020 kl. 20.00.
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
25.08.2020
KS § 219

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunstyrelse 25.08.2020 § 219
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Följande ärenden togs tillbaka från listan:
226 § Anhållan om kostnadsfritt nyttjande av Ekergårdens samlingssal
240 § Rekryteringsärende: Byggnadstekniska kansliet
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
25.08.2020
KS § 220

DELGIVNINGAR

Kommunstyrelse 25.08.2020 § 220
-

Direktionen för Pixnekliniken
Ekonomisystem
Budgetering inom kommunalförbund
25.8. möte med LR:s tjänstemän angående trafikförsörjningsplan
Diskussionsmöte med LR angående barnomsorg- och grundskolereformen
Tjänstemannaarbetsgruppens möte 21.8.2020
SÅHD:s nya grundavtal

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
25.08.2020
KS § 221

KOMMUNDIREKTÖRENS TJÄNSTEMANNABESLUT TILL KÄNNEDOM

Kommunstyrelse 25.08.2020 § 221
År 2020:
Semester:
Anställning:
Uppsägning: 18
Förordnande:
Erfarenhetstillägg:
Kompensationsledigt:
Arbetstidsarrangemang:
Inköp:
Tjänstledighet:
Familjeledigheter:
Sjukledigheter:
Vård av sjukt barn:
Deltagande i utbildning:
Föris- och eftisavgifterna:
Omvandling av semesterpenning:
Ensamföretagarstöd: 15, 16, 17, 19, 20, 21
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
25.08.2020

Dnr: KANSLI 131/2020
KS § 222

SKRIVELSE FRÅN ECKERÖ PENSIONÄRER

Kommunstyrelse 25.08.2020 § 222
Socialnämnden 29.06.2020 § 69
Kommunstyrelse 26.05.2020 § 150
Kerstin Wikgren har å Eckerö pensionärsföreningens vägnar lämnat in en
skrivelse till kommunstyrelsen (bilaga). Frågeställningarna i skrivelsen hör
främst till socialförvaltningens område.
Kommundirektörens förslag:
Ärendet remitteras till socialnämnden. Socialnämndens utlåtande bör vara
kommunstyrelsen tillhanda senast 12 juni 2020.
BESLUT:
Kommunstyrelsen begär att socialförvaltningen tar kontakt med ÄlDis koordinator med en förfrågan om att vilka möjligheter det finns för att utveckla det
tekniska systemet.
I övrigt enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.

Socialnämnden 29.06.2020 § 69
Bilagor:
- Eckerö pensionärsförening brev
- Svarsbrev
Socialchefen och hemserviceledaren och skrivit ett svarsbrev till Eckerö pensionärsförening.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Socialnämnden beslutar att skicka svarsbrevet till Eckerö pensionärsförening. Till kännedom till kommunstyrelsen.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:
Enligt förslag.
Kommunstyrelse 25.08.2020 § 222
Socialnämnden har beslutat att skicka ett svarsbrev till Eckerö pensionärsföreningen.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
25.08.2020
Kommundirektörens förslag:
Brevet antecknas till kännedom.

BESLUT:
Kommunstyrelsen konstaterar att socialchefen inte har följt kommunstyrelsens direktiv om att styrelsen ska erhålla ett utlåtande. Istället
har svarsbrevet skickas ut direkt från socialnämnden.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
25.08.2020
KS § 223

DELÅRSRAPPORT 2020

Kommunstyrelse 25.08.2020 § 223
Kommundirektören redogör för innehållet i den sammanställda ekonomiska halvårsrapporten.
BESLUT:
Halvårsrapporten antecknades för kännedom.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
25.08.2020

Dnr: KANSLI 143/2020
KS § 224

REMISS, NY FÖRORDNING OM BARNOMSORG OCH GRUNDSKOLA

Kommunstyrelse 25.08.2020 § 224

Ålands landskapsregering har 11.6.2020 inkommit med en begäran
om synpunkter gällande förslag till ny landskapsförordning om barnomsorg och grundskola (ÅLR 2020/4416). Svar ska ges senast
31.8.2020.
Under beredningen av remissutlåtandet har skoldirektören, SÅHD:s
förbundsstyrelse, skolnämnden, skolföreståndaren, socialchefen och
daghemsföreståndaren, Ålands kommunförbund samt Hem och
Skola-föreningen i Eckerö ombetts att inkomna med synpunkter senast den 18.8.2020. De inkomna synpunkterna bifogas beredningen.
Den nya landskapslagen om barnomsorg och grundskola (ÅFS
2020:32) träder i kraft den 1.1.2021. Samtidigt upphävs barnomsorgslagen (ÅFS 2011:86) för landskapet Åland och grundskollagen (ÅFS
1995:18) för landskapet Åland. Den nya lagen innehåller förordningsfullmakter i drygt 20 paragrafer och många av dem innehåller betydande ekonomiska konsekvenser för kommunerna. Den aktuella remissversionen utgår från dessa förordningsfullmakter. Förordningen
kommer senare under året att kompletteras med närmare bestämmelser om grundskoleutbildning för andra än läropliktiga.
Som en generell omständighet bör för det första konstateras att avsikten med lagstiftningsreformen var inte att innehållet i verksamheten
eller förutsättningarna i barnomsorgen eller grundskolan skulle ändras på ett omfattande sätt i sak (LF 28/2018-2019, s. 1 och LKU
23/2018-2019, s. 1). Många av dessa förslagna förordningsbestämmelser innebär emellertid stora mer kostnader för kommunerna och
flera av kommunernas nuvarande personal riskerar att bli obehöriga.
De föreslagna bestämmelserna i förordningen är således att beakta
som omfattande och väsentliga förändringar i kommunernas verksamhetsförutsättningar. Förordningsförslaget överskrider således lagens förordningsbemyndigande och ska ändras så att kommunernas
allmänna verksamhetsförutsättningar förblir oförändrade.
För det andra bör det konstateras att Eckerö kommun har undertecknat initiativet att skjuta fram verkställigheten av reformen till nästa
valperiod. Hittills har man dock ansett att reformen inom barnomsorg
och grundskola ska genomföras samtidigt som bildandet av Kommunernas socialtjänst k.f. Senareläggningen av barnomsorgs- och
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
25.08.2020

grundskolereformen är dock helt möjlig eftersom reformerna genomförs med två separata lagstiftningsprojekt. I lag- och kulturutskottets
betänkande konstateras visserligen att reformen inom barnomsorg
och grundskola passar bra med tanke på att den pågående samordningen av kommunernas socialtjänst sannolikt kommer att resultera i
att kommunernas sociala verksamhet enbart består av äldreomsorg
och barnomsorg (LKU 23/2018-2019, s. 2). Att reformen av barnomsorg och grundskola kan passa väl ihop med den övriga samordningen av socialförvaltningen betyder inte att dessa två reformer skulle
vara helt beroende och avhängiga av varandra. Således är det fullt
möjligt att skjuta fram verkställigheten av reformen inom barnomsorg
och grundskola och därmed även den aktuella föreslagna förordningen så att kommunerna har en tillräcklig lång tid att efter förordningens
antagande och innan förordningens ikraftträdande bereda verkställigheten. I nuvarande förordningsförslaget skulle kommunerna ha endast ett par månader under hösten att verkställa ändringarna och des-sutom så att ändringarna sker olyckligt nog mitt under ett pågående
läsår.
I förslaget till landskapsförordning om barnomsorg och grundskola
kan dessutom följande noteras:
3 § Stödet för förberedande undervisning i svenska måste bibehållas
på samma nivå som idag minst 86 % av kostnaderna och den skall
riktas till de kommuner vilka har skolbarn som behöver den här tjänsten.
15 § Behörighetskrav för barnomsorgschef bör ändras till ”lämplig
högskoleexamen”.
16 § Orsaken till att behörighetskravet för daghemsföreståndare förslås att höjas motiveras inte förslaget. Den föreslagna ändringen
kommer att leda till svårigheter att hitta behörig personal.
17 § och 18 § - Samma krav bör tillämpas för lärare i förundervisningen som lärare i barnomsorgen.
23 § Behörighet för assistenter bör även i fortsättningen kunna avgöras helt av kommunen själv.
33 § Det är inte ändamålsenligt att behörighetskraven är olika för assistenter i barnomsorg och för elevassistenter.
34 § Tidsfristen att uppfylla kravet om avlagd kurs i åländsk barnomsorg- och grundskolelagstiftning kan bli kortare än sex månader, beroende på när kursen arrangeras för första gången.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
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Av förslaget framgår inte någon tidsfrist för att uppfylla kravet om studier i ledarskap/förvaltning vilket torde innebära att kravet sätts i kraft
samtidigt som förordningen träder i kraft. Detta är märkligt då man tar
i beaktande att genomförandet av 25 akademiska poäng motsvarar
cirka 670 timmars arbete som inte är möjlig att avlägga före utgången
av detta år.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att lämna beredningen ovan som utlåtande till Ålands landskapsregering.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justeras omedelbart.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
13

Sammanträdesdatum
25.08.2020

Dnr: KANSLI 155/2020
KS § 225

ANHÅLLAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2021, STÄDA ÅLAND

Kommunstyrelse 25.08.2020 § 225
Föreningen Städa Åland har ansökt om projektfinansiering från Eckerö kommun (ansökan i bilagan).
Kommundirektörens förslag:
Förutsatt att ansökan kompletteras med behövliga bilagor upptas
ärendet i kommunstyrelsens budgetarbete så att kommunfullmäktige
kan fatta beslutet i ärendet i enlighet med 5 punkten i Regler för bidrag från Eckerö kommun.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes
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Dnr: KANSLI 157/2020
KS § 226

ANDELSTECKNING I ÅLANDS VINDENERGI ANDELSLAG

Kommunstyrelse 25.08.2020 § 226
Ålands Vindenergi Andelslag (ÅVA) informerar om sin Andelsemission som pågår till och med den 30.9.2020. Att teckna en andel kostar
470 euro.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om eventuellt teckning av andelar.
BESLUT:
Susann Fagerström anmälde jäv. Jäv konstaterades och Fagerström
lämnade sammanträdesrummet.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunen
tecknar 50 st andelar.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes
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Sammanträdesdatum
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Dnr: BTN 140/2020
KS § 227

ANHÅLLAN OM DETALJPLANEÄNDRING, ECKERÖ CAMPING & STUGOR

Kommunstyrelse 25.08.2020 § 227
Byggnadstekniska nämnden 29.06.2020 § 52

En anhållan om om ändring av detaljplan inom fastigheterna Dammen 8:9, Campen 8:13, del av Augustborg 4:7, Pellas 8:8 och Fasanrike 8:15 i Kyrkoby by samt Erkes-Skogsskiftet 5:38, Svedlandsskogen 8:20 och del av Sveden 1:38 i Överby by har lämnats in.
Anhållan
avser
ändring
av
detaljplan
för
campingområde/turistanläggning och upphävande av detaljplan för lantbruks- och
fornminnesområde samt del av område för turistanläggning.
Upphävandet avser LU-område (lantbruksområde utan ytterligare rätt
till fritidsbebyggelse), SF-område (skyddsområde för fornminnen)
samt del av BFU-område (kvartersområde för turistanläggning).
Detaljplaneändringen möjliggör stugor, egnahemshus alternativt fritidshus på kvartersområdet. Jämfört med områdets tidigare användning har användningsalternativen blivit flera. Kvartersområdet minskar i jämförelse med gällande detaljplan, men ökar bebyggelsen inom
området om detaljplanen förverkligas.
Syftet med upphävandet av detaljplanen är att planen inte förverkligats och att planbestämmelserna är föråldrade. Markanvändningen
för område 2-5 och del av område 1 överensstämmer inte med gällande detaljplan och bör därför upphävas.
Sökanden anhåller om att Åsa Mattsson godkänns som planläggare.
Områdesplanerare Åsa Mattsson har tagit fram ett förslag till detaljplan för Eckerö camping & stugor, daterad 22 juni 2020.
Bilaga, BTN 29.06.2020 § 52
Målsättningarna för detaljplaneändringen är följande:
- Ny bebyggelse ska anpassas till befintlig bebyggelse och terrängförhållanden,
- Att kvartersområdet kompletteras med ett kvarter där det finns
möjlighet att, förutom fritidsbebyggelse, bygga året runt boende,
Protokolljusterarnas signatur
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-

Att komprimera och flytta kvartersområde, så att bebyggelsen blir
mera samlad,
Att området ska bli en fungerande helhet vad det gäller utnyttjande av markområdet,
Tomterna ansluts till kommunalt vatten,
Tomternas byggnadsyta ska vara minst 30 m från strandlinjen,
Fasadmaterialet ska bestå av trä. Bastubyggnad får uppföras i
stock,
Högst 50 % av området planeras som kvartersområde,
Byggnadernas höjd regleras så att bebyggelsen på ett naturligt
sätt smälter in i omgivningen,
Delar av detaljplanen som inte har förverkligats, eller har en från
detaljplanen avvikande markanvändning, bör upphävas.

Det ska utredas huruvida markanvändningsavtal behöver tas fram.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden förordar inför kommunstyrelsen att
kommunstyrelsen fastställer målsättningarna för planen enligt anhållan, godkänner Åsa Mattsson som planerare samt godkänner att planeområdet utgör en tillräckligt stort och ändamålsenlig helhet, enligt
PBL § 33.
Byggnadstekniska nämnden förordar inför kommunstyrelsen att
kommunstyrelsen ställer ut framtagen detaljplan i 30 dagar enligt PBL
§ 31. Under utställningstiden har kommunmedlemmar och de som
anges i PBL 30 § 1 mom. rätt att skriftligen framföra synpunkter.
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag
godkänns.

Kommunstyrelse 25.08.2020 § 227
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner byggnadstekniska nämndens förslag.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: SOC 306/2019
KS § 228

SOCIALVÅRDSPLAN 2020-2024

Kommunstyrelse 25.08.2020 § 228
Ålands landskapsregering har tagit ett nytt beslut angående socialvårdsplanen 2020-2024 (bilaga). Genom den temporära ändringen
höjs landskapsandelen för socialvården från 12,5 procent av normkostnaden för socialvården till 14,4 procent av normkostnaden för socialvården och på motsvarande sätt landskapsandelen för den samordnade socialtjänsten från 12,5 procent till 14,4 procent av normkostnaden för den samordnade socialtjänsten. De högre procentsatserna tillämpas för hela 2020.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 163/2020
KS § 229

BEGÄRAN OM SYNPUNKTER PÅ LAGFÖRSLAG OM DISTANSUNDERVISNING

Kommunstyrelse 25.08.2020 § 229

Ålands landskapsregering har 25.6.2020 begärt synpunkter på sitt
lagförslag om distansundervisning i grundskolan, LF 28/2019-2020.
Lagförslaget gäller ändring av LL (2020:32) om barnomsorg och
grundskola. Möjligheterna att lämna in synpunkter fortgår till
21.8.2020.
Landskapsregeringen har lämnat sitt lagförslag till Ålands lagting
18.6.2020 utan att lagförslaget föregåtts av en remissomgång.
Eckerö kommun uttalar sig ändå att landskapsregeringen måste beakta de regionala skillnaderna vad gäller skolmåltider vid distansundervisning och ersätta de merkostnader som uppstår.
Det bör också tydliggöras vad som avses med det krav på särskilt
stöd för lärande och skolgång samt barn- och elevhälsotjänster som
de exceptionella omständigheterna medger.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att lämna beredningen ovan som utlåtande till Ålands landskapsregering.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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Dnr: KANSLI 161/2020
KS § 230

FÖRFRÅGAN GÄLLANDE EN EVENTUELL ÄNDRING AV LAGEN OM POSTTJÄNSTER

Kommunstyrelse 25.08.2020 § 230

Ålands landskapsregering begär in synpunkter gällande en eventuell
ändring av landskapslag (2007:60) om posttjänster (bilaga).
Åland Post Ab har till landskapsregeringen framfört att det finns ett
behov av att revidera postlagen avseende kvalitetsnormer och utdelningsfrekvens för de samhällsomfattande tjänsterna. Detta till följd av
ökad digitalisering och ett förändrat behov hos kunderna. Enligt Åland
Post har de lokala brevvolymerna minskat med 40 % under de senaste 10 åren. Av denna orsak anses det inte längre motiverat att och
nödvändigt att upprätthålla kravet på femdagarsutdelning.
Åland Post anser att det på längre sikt kan bli en ohållbar ekonomisk
börda att tillhandahålla de samhällsomfattande tjänsterna enligt gällande lag. En eventuell lagändring skulle innebära att den i lagen angivna befordringstiden inom landskapet (kvalitetsnorm) lindras, att
kvalitetsnormen för 1:a-klassbrev slopas och att varannandagsutdelning möjliggörs för försändelser som omfattas av de samhällsomfattande tjänsterna (inkluderar inte exempelvis utdelning av dagstidningar, tidskrifter och reklam).
Åland Post har till Ålands landskapsregering framfört att det inte
omedelbart finns ett behov av att minska antalet utdelningsdagar men
att man vill att lagen möjliggör för det om antalet försändelser som
omfattas av de samhällsomfattande tjänsterna fortsätter att minska
drastiskt.
Till följd av detta begär landskapsregeringen in synpunkter från kommuner och tidningshus redan i det här skedet, innan det finns ett konkret lagförslag, gällande följande frågor:
1. Vilka (om några) konsekvenser skulle ett minskat antal utdelningsdagar medföra för er egen organisations verksamhet?
2. Vilka konsekvenser (om några) skulle ett minskat antal utdelningsdagar medföra för era invånare/prenumeranter?
3. Övriga synpunkter
Landskapsregeringen emotser svar senast måndagen den 31 augusti
2020.
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Eckerö kommun poängterar att vid en eventuell ändring av postlagen
måste även tidsbestämmelserna angående delgivningarna ses över.
För det andra har det senaste lagtings- och kommunalvalet visat vikten av en fungerande och snabb posttjänst för brevomröstning. Ändringen i postlagen skulle således ge upphov till att bestämmelserna i
vallagen revideras.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att lämna beredningen ovan som utlåtande till Ålands landskapsregering.
BESLUT:
Kommunstyrelsen påpekar att landskapet även ska ta ställning till hur
Ålands Posts övriga samhällsomfattande tjänster ska tryggas och hur
framtidens posttjänster ska se ut i glesbyggden.
I övrigt enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
21

Sammanträdesdatum
25.08.2020

Dnr: KANSLI 160/2020
KS § 231

SAMORDNING AV SKOLPSYKOLOGER

Kommunstyrelse 25.08.2020 § 231
Förbundsstyrelsen för Södra Ålands högstadiedistrikt k.f. har ställt sig
positivt till en gemensam organisation för barnomsorgs- och skolpsykologerna och omfattar förslaget till samarbetsavtal fr.o.m. 1.1.2021.
Skoldirektören har befullmäktigats att underteckna samarbetsavtalet.
Förbundsstyrelsen har också konstaterat att skolpsykologerna även i
fortsättningen är synliga i skolorna och målsättningen på sikt behöver
inte vara ett gemensamt utrymme för skolpsykologerna.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 170/2020
KS § 232

SKRIVELSE GÄLLANDE ÄLDREOMSORGEN UNDER CORONAPANDEMIN

Kommunstyrelse 25.08.2020 § 232
En skrivelse har riktats till kommunstyrelsen gällande äldreomsorgen
under coronapandemin och om hur kommunen avser arrangera inomhusbesök till äldreboendet (bilaga).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till socialnämnden.
BESLUT:
Kommunstyrelsen poängterar att socialnämndens remissvar ska senast 15.9.2020 skickas till kommunstyrelsen och inte direkt till skribenterna.
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KS § 233

LOKALVÅRD

Kommunstyrelse 25.08.2020 § 233
Kommunstyrelse 26.05.2020 § 151
Lokalvårdaren på kommunkansliet önskar att arbetsavtalet förlängs i
enlighet med förslaget i bilagan.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om att förlänga arbetsavtalet i enlighet
med bilagan.
BESLUT:
Enligt förslag.
Kommunstyrelsen beslutar även att utannonsera en ordinarietjänst
fr.o.m. 31.8.2020.

Kommunstyrelse 25.08.2020 § 233
Den ordinarie arbetsplatsen har varit utannonserad och inom ansökningstiden har en ansökan inkommit (bilaga).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om tillsättningen så att Iveta Andersson
utses till ett tillsvidare arbetsförhållande fr.o.m 1.9.2020.
Ingen prövotid tillämpas eftersom Andersson har tidigare erfarenhet
från uppgiften. Timlön enligt AKTA.
Kommundirektören befullmäktigas att teckna arbetsavtalet.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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Dnr: BTN 20/2017
KS § 234

ANHÅLLAN OM VÄGNAMN

Kommunstyrelse 25.08.2020 § 234
Närings- och kulturnämnden 31.01.2017 § 9

KS § 23/24.01.2017
KS § 23

En anhållan om namngivning av väg har inkommit, se bilaga.
Anhållan, har inkommit från Jhonny Husell, och gäller vägen ut
till Styrsingsudden. Ett förslag till vägnamn är Styrsingsvägen.
Ordförandes förslag:
Styrelsen remitterar anhållan för utlåtande till närings- och kulturnämnden.
BESLUT:
Enligt förslag.

NKN § 9

FÖRSLAG
Närings- och kulturnämnden besluter att enhälligt föreslå att
vägnamnet blir Styrsingsvägen.
BESLUT
Närings- och Kulturnämnden remiterar ärendet till Torp byalag
för utlåtande.
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Kommunstyrelse 25.08.2020 § 234

Konstateras att näring- och kulturnämnden inte har gett ett utlåtande till kommunstyrelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att namnet blir Styrsingsvägen.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 235

PERSONALFRÄMJANDE ÅTGÄRDER

Kommunstyrelse 25.08.2020 § 235
I budget för Eckerö kommun 2020 ingår ett anslag om personalfrämjande åtgärder. Anslaget är gemensamt för hela kommunens
personal. Pandemiläget med coronaviruset talar dock för att personalen inte ska arrangera stora samlingar. Av denna orsak föreslås att
anslaget omdisponeras till enheterna på basis av personalstyrka. Enheterna får sedan själva besluta hur anslaget ska användas.
Kommundirektörens förslag:
Anslaget omdisponeras till enheterna på basis av personalstyrka som
själva beslutar om användingen av sitt anslag.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 236

BUDGETDIREKTIV 2021

Kommunstyrelse 25.08.2020 § 236
Kommunstyrelse 23.06.2020 § 210
Allmänt
Kommunstyrelsen i Eckerö översänder härmed direktiv för beredning
av 2021 års budget.
Tidsplan
Budgeteringslistor med jämförelsesiffror från bokslut 2019 och det reviderad budget 2020 skickas ut till tjänstemännen i juni tillsammans
med budgetramarna.
Nämnderna skall påbörja budgetarbetet i augusti och då diskutera
önskemål och eventuella förändringar.
Tjänstemännen ska presentera sin preliminära förslag inför kommunstyrelsen den 22 september 2020.
Under september bearbetas budgetförslaget och kommunens taxor
fastställs. Kommunstyrelsen emotser nämndernas förslag gällande
avgifter och taxor senast i september.
Andra veckan i november skall styrelsen föreslå 2021 års skatteprocenter och då skall ett balanserat budgetförslag vara klart som underlag för förslaget. Detta är en stram tidsplan och alla tjänstemän
och nämnder måste hålla sin deadline för att vi skall klara det.
Nämndernas förslag presenteras inför kommunstyrelsen
16.10.2020.
Anslagsområden
Anslagsområdena är desamma som i 2020 års budget.
Rambudget
Målsättning för budgetdirektiven
Utgångspunkten för nämndernas anslagsäskanden är oförändrad
jämfört med budgetförslaget från kommunstyrelsen av den 8 juni
2020. Avtalsenliga löneökningar ingår inte oförändrad kostnadsnivå.
Samordningsvinster eftersträvas motsvarande kostnadsökningen för
avtalsenliga löner.
Principer
Budgeten för år 2021 uppgörs som en rambudget. Det innebär att respektive nämnd får en penningram som är bindande för dem på netProtokolljusterarnas signatur
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tonivå 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.
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 2022-2023
Nämnderna skall samtidigt med budgeten 2021 lämna in en verksamhetsplan för åren 2022-2023. Där skall framgå vilka förändringar i
verksamheten som nämnden planerar samt vilka anskaffnings- och
renoverings- och investeringsplaner som nämnden har.
DIREKTIV
FÖR
BUDGETERIG
LÖNEBIKOSTNADER 2021
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Lönerna för år 2021 beräknas utgående från de löner som har tillämpats från och med 01.08.2020 förhöjning med 1,0 %.
Löneräknaren Sophie Johansson och ekonomen Maarit Grönlund bistår vid behov med information för uträkning av löneanslagen. För att
uppskatta möteskostnaderna kan de av kommunfullmäktige fastställda mötesarvodena för 2020 användas som underlag.
Socialförsäkringsavgifter:
4180 = Socialskyddsavgift = 1,53 %
4160 = Arbetslöshetspremie = 0,6 %
4100 = KTAPL-premie = 18,25 %
4102 = Lärarpensionspremie STPL = 18,2%
4170 = Övriga soc. försäkringar = 0,87 %
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner förslag till budgetdirektiv och rambudgetering för budgetåret 2021 som tillställs kommunens nämnder, förvaltningar och verksamheter. Nämndernas budgetförslag presenteras
till kommunstyrelsen 16.10.2020.
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:
Enligt förslag.
Kommunstyrelse 25.08.2020 § 236
Kommunstyrelsen har 23.6.2020 beslutat om budgetdirektiv 2021.
Den rådande ekonomiska situationen ger dock upphov till ett ökat behov av intäkter.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen kompletterar budgetdirektivet med ett krav på 2 %
höjning av taxorna och avgifterna.
BESLUT:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för närmare utredning gällande kostnaderna per enhet så att kostnadsteckning uppnås. Poängteras att även hyresnivåerna ska ses över.
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KS § 237

VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER 2020-2023

Kommunstyrelse 25.08.2020 § 237
Kommunfullmäktige 25.06.2020 § 58
Kommunfullmäktige 30.01.2020 § 6

Kommunfullmäktige utser för sin mandatperiod minst tre revisorer
med personliga ersättare för att granska kommunens förvaltning och
ekonomi enligt § 73 Kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland.
Revisorernas uppgift omfattar granskning av kommunens ekonomi
under den nya mandatperioden som således påbörjas 2020.
BESLUT:
Jan-Anders Öström föreslog följande:
-

återval Tove Lindström-Koli från BDO Audiator Ab till ordinarie
revisor och val av Andreas Holmgård till hennes ersättare.

-

val av Nina Andersson till revisor och val av Annette Andersson till hennes ersättare.

-

val av Margareth Häggblom till revisor och val av Jan-Erik
Mattsson till hennes ersättare.

Fullmäktige beslutade om återval av Tove Lindström-Koli från
BDO Audiator Ab till ordinarie revisor och valde Andreas Holmgård till hennes ersättare.
Fullmäktige beslutade att välja Nina Andersson till revisor och
valde Annette Andersson till hennes ersättare.
Fullmäktige beslutade att välja Margareth Häggblom till revisor
och valde Jan-Erik Mattsson till hennes ersättare.
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Kommunfullmäktige 25.06.2020 § 58

Kommunfullmäktige ska besluta vem av revisorerna ska fungera som
ordförande.
BESLUT:
Kommunfullmäktige utsåg Tove Lindström-Koli från BDO Audiator Ab
till revisorernas ordförande.
Kommunstyrelse 25.08.2020 § 237
Eckerö kommun behöver i enlighet med kommunfullmäktiges beslut
ingå ett avtal med BDO Audiator Ab. Avtalsförslaget bifogas.
Kommundirektrens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att ingå avtal med BDO Audiator Ab i enlighet med bilagan.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: BTN 62/2020
KS § 238

KLARGÖRANDE AV REGELVERK GÄLLANDE KOMMUNALT ANORDNAD
AVFALLSHANTERING

Kommunstyrelse 25.08.2020 § 238
Kommunstyrelse 12.05.2020 § 142
Kommunstyrelse 10.03.2020 § 62
Ålands landskapsregering har i det bifogade brevet inkommit med ett
klargörande av regelverk gällande kommunalt anordnad avfallshantering. Klargörandet gäller specifikt om:
- ordnandet av den fastighetsnära insamlingen,
- kommunens informations, rådgivnings och upplysningsskyldighet
- kommunens skyldighet att ta ut en avfallsavgift som täcker kostnaderna för avfallshanteringen och
- ordnandet av insamlingen av bioavfall
Enligt budget för Eckerö kommun 2020 har byggnadstekniska nämnden fått i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda alternativen för en
kostnadseffektiv och för kommuninvånarna ändamålsenlig
avfallshantering. Detta har inte hunnits med under 2019 och finns
därför som ett mål för 2020. Kommunen ska enligt budgettexten tillsätta en arbetsgrupp för framtagande av helhetslösning. Helhetslösningen ska presenteras i kommande budgetprocesser. Under arbetsgruppens utredning ska inga avfallsstationer läggas ned i kommunen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp som ska senast den 5 maj
2020 presentera sina slutsatser gällande frågan om avfallsavgift.
Avseende brevets övriga delar ger kommunstyrelsen byggnadstekniska nämnden i uppdrag att granska vilka åtgärder klargörandet föranleder i Eckerö kommun.
BESLUT:
Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp med följande sammansättning:
Mikael Stjärnfelt, ordförande
Rein Metsik
Ann-Sofi Stjärnfelt
Emma Saarela, sekreterare och sammankallare
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Arbetsgruppen presenterar till kommunstyrelsen sitt förslag avseende
helhetslösningen för avfallsavgiften senast den 5 maj 2020. Arbetsgruppen har rätt att kalla in sakkunniga vid behov.
I övrigt enligt förslag.
Kommunstyrelse 12.05.2020 § 142
Arbetsgruppens förslag är färdig och bifogas till kallelsen. Arbetsgruppen föreslår att:
•

Dagens modell kvarstår men återvinningsstationerna tas bort.

• Grundavgift om 35 – 65 € per hushåll och år införs.
Avfallsgruppen föreslår 65 € för att avfallsutgifterna ska täckas, exkl.
förpackningsavfallskostnader.
OM, återvinningsstationerna ska behållas bör grundavgiften höjas till
100 € per hushåll och år för att nå kostnadstäckning.
• Politisk påtryckning mot Ålands landskapsregering om läget med
producentansvaret för förpackningar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar arbetsgruppens förslag och tar ställning
till avfallsavgiftens storlek så att en kostnadstäckning kan nås.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar om att återremittera ärendet till kommundirektören som ska göra en utredning vad det skulle innebära att gå
med i Mise.
Kommunstyrelse 25.08.2020 § 238
Kommundirektören har varit i kontakt med MISE:s verksamhetsledare
och det kan konstateras att en grundförutsättning för att en kommun
ska kunna ansluta sig till MISE är att kommunen har ett register över
kunderna. I dagsläget har Eckerö kommun inget sådant register eftersom kommunen inte heller uppbär den lagstadgade avgiften. För
det andra är anslutningsprocessen så tidskrävande att möjligheten för
Eckerö kommun att ansluta sig till MISE i en kort varsel finns inte.
MISE:s avgifter för avfallshanteringstjänster framgår av deras hemsidor på adressen
https://www.mise.ax/component/docman/cat_view/3-serviceval-ochavgifter?Itemid=63
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar arbetsgruppens förslag och beslutar att
avfallsavgift ska uppbäras från och med 1.1.2021. Kommunstyrelsen
tar ställning till avgiftens storlek och huruvida återvinningsstationerna
ska behållas. I övrigt tar kommunstyrelsen inte i detta skede ställning
till huruvida Eckerö kommun avser att ansluta sig till MISE.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar om att återremittera ärendet för en närmare utredning hur man har löst problematiken i kommuner som inte
är anslutna till MISE.
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PER CAPSULAM BESLUT: MARKNADSEVENEMANGET 15.8.2020

Kommunstyrelse 25.08.2020 § 239
Kommunstyrelsen har genom ett per capsulam beslut (bilaga) godkänt Eckerö Cruising Club:s anhållan om att stänga av gatan mellan
marknadsplatsen och ECC:s fastighet för biltrafik under 12:00 – 19:00
den 15.8.2020.
Kommundirektörens förslag:
Ärendet antecknas till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
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PER CAPSULAM BESLUT: EKEBO A 3

Kommunstyrelse 25.08.2020 § 240
Lägenhet A3 har hade blivit ledig efter att styrelsen fattade beslutet
om att hyra ut lägenhet B4 till Jung. Jung hade meddelat ett intresse
av att bo i A-huset. Samtidigt fanns det ytterligare sökande till Bhuset.
Kommunstyrelsen beslöt 30.6.2020 genom per capsulam beslut att
hyra ut lägenheten A3 till Jung och att en månads hyresgaranti skulleuppbäras vid inflyttningen samt att Ekebo B4 hyrs ut till Jansén och
att en månads hyresgaranti uppbärs vid inflyttningen.
Kommundirektörens förslag:
Ärendet antecknas till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
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PER CAPSULAM BESLUT: MARKNADSPLATSEN

Kommunstyrelse 25.08.2020 § 241
Kommunstyrelsen beslöt den 26.6.2020 tillåta ECC hyresfritt disponera marknadsplatsen den 15.8.2020 för att arrangera en marknad
(bilaga).
Kommundirektörens förslag:
Ärendet antecknas till kännedom.
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: 217-232, 236-238
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 233-235, 239-241
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: 233-235, 239-241
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
39

Sammanträdesdatum
25.08.2020
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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