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 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 
 

KS § 280 Kallelse och beslutförhet 

KS § 281 Val av protokolljusterare, tid 

KS § 282 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

KS § 283 Delgivningar 

KS § 284 Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom 

KS § 285 Val av arbetarskyddsfullmäktige 

KS § 286 Införskaffning av spindelgunga till eftisgården 

KS § 287 Personalbefrämjande åtgärder 

KS § 288 Anvisning att upprätta jämställdhetsplan 

KS § 289 Budgetbehandling 2021 

KS § 290 Taxa för hemtjänstservice år 2021 

KS § 291  Barnomsorgens och äldreomsorgens budget 2021 och 
ekonomiplan 2022 och 2023 

KS § 292 Tilläggsbudget Solgården 

KS § 293 Motion angående rökfri arbetsplats 

KS § 294 Begäran om uppsägning 

KS § 295 Kommunala arvoden 2021 

KS § 296 Oasen budget 2021 

KS § 297 Inbetalning av grundkapital 

KS § 298 Begäran om utlåtande över prel. budgetförslag SÅHD 

KS § 299 Budget KST 2021 

KS § 300  Klargörande av regelverk gällande kommunalt anordnad 
avfallshantering 

KS § 301 Öppethållningstider, kommunkansliet 

KS § 302 Taxor, brandväsende 

KS § 303 Annonspriser, Kommuninfo 

KS § 304 Hundskatt för skatteåret 2020 

KS § 305 Inventarier till Solgårdens tilläggsbyggnad 

KS § 306  Kallelse till Ålands Brand och Räddningsförbunds 
kombinerat vår- och höstmöte 2020 

KS § 307 Anhållan om förlängd tjänstledighet 
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KS § 308 Anställning av en närvårdare 

 

 
 

Eckerö 9.10.2020  
 
 
 
Jan-Anders Öström 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 16.10.2020 på kom-
munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens 
hemsida www.eckero.ax. 
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Plats och tid 
 

Kommunkansliet tisdagen  13.10.2020 kl. 18:30– 22:30 

Beslutande Jan-Anders Öström 
Sven-Eric Carlsson 
Britt Berthén-Eklund 
Susann Fagerström  
Ann-Sofi Stjärnfelt 
 

ordförande 
viceordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
 

Föredragande 
 

Raine Katajamäki kommundirektör 

Övriga närvarande Anders Svebilius 
 

kommunfullmäktiges ordförande 
 

Paragrafer 
 

 280 - 308 

Underskrifter 
 
 
 
 
 

ordförande 
 
 
 
Jan-Anders Öström 

sekreterare 
 
 
 
Raine Katajamäki 

Protokolljustering 
Ort och tid 

Eckerö torsdagen den 15.10.2020, kl. 20.00. 

 
 
 
Susann Fagerström 
 

 
 
 
Britt Berthén-Eklund 
 

Protokollet framlagt till-
påseende. Plats och tid 
 
Intygar 

Kommunkansliet i Överby den 16.10.2020 kl. 12.00. 

 
 
Raine Katajamäki 

Utdragets riktighet be-
styrks 

 

Ort och tid 
 

 

Underskrift 
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KS § 280 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET 
 
Kommunstyrelse 13.10.2020 § 280 
 
 

FÖRSLAG: 
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KS § 281 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID  
 
Kommunstyrelse 13.10.2020 § 281 
 
 

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 tid-
punkt, som beslutas vid sammanträdet. 
 
Kommunstyrelsen utser Susann Fagerström och Britt Berthén-Eklund 
till protokolljusterare.  
 
Protokollet ska vara justerat senast den 15.10.2020 kl. 20.00. 

 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KS § 282 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
Kommunstyrelse 13.10.2020 § 282 
 
 

FÖRSLAG: 
Föredragningslistan godkänns. 

 
BESLUT: 
Föredragningslistan godkänns med följande extra ärenden: 
- Kallelse till Ålands Brand och Räddningsförbunds kombinerat vår- 

och höstmöte 2020, § 306 
- Anhållan om förlängd tjänstledighet, § 307 
- Anställning av en närvårdare, § 308 
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KS § 283 DELGIVNINGAR 
 
Kommunstyrelse 13.10.2020 § 283 
 

- Plogningsstatistik (KS 22.9.2020 § 256) 
- Ägarinfo ÅDA 
- KST-nytt 6 och 7 
- Eckeröhallen 
- Skatter i november 
- Månadsrapport (8.10.2020) 
- Marknadsplatsen 
- Ålands kommunförbunds höststämma 27.11.2020 
 
 
Ålands landskapsregering 
 
24.9.2020: Beslut om oförändrade begränsningar av offentliga till-
ställningar på Åland i oktober. 
 
12.10.2020: Ålands landskapsregerings beslut om skärpta begräns-
ningar av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster på 
Åland 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen meddelar kommunfullmäktige till kännedom änd-
rade förutsättningar gällande sponsringsavtalet med Eckeröhallen 
och efterhör hur kommunfullmäktige anser att samarbetet ska löpa 
framledes. 
I övrigt enligt förslag. 
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KS § 284 KOMMUNDIREKTÖRENS TJÄNSTEMANNABESLUT TILL KÄNNEDOM 
 

Kommunstyrelse 13.10.2020 § 284 
 

År 2020: 
 
Semester: 
 
Anställning: 24, 31, 32 
 
Uppsägning: 
 
Förordnande: 
 
Erfarenhetstillägg: 29, 33 
 
Kompensationsledigt: 
 
Arbetstidsarrangemang: 
 
Inköp:  
 
Tjänstledighet:  
 
Familjeledigheter: 
 
Sjukledigheter: 
 
Vård av sjukt barn: 
 
Deltagande i utbildning: 
 
Föris- och eftisavgifterna: 
 
Omvandling av semesterpenning: 
 
Ensamföretagarstöd: 23, 25, 26, 27, 28 
 
Avbetalningsplan: 30 
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag.  
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KS § 285 VAL AV ARBETARSKYDDSFULLMÄKTIGE  
 

Kommunstyrelse 13.10.2020 § 285 
 

Enligt L om tillsyn över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamar-
bete på arbetsplatsen (FFS 44/2006) stadgas om arbetarskyddsfull-
mäktige i §§ 29, 30. På en arbetsplats där regelbundet minst tio ar-
betstagare arbetar skall arbetstagarna bland sig utse en arbetar-
skyddsfullmäktig och två ersättare för arbetarskyddsfullmäktigen till 
sina företrädare i det samarbete som avses i detta kapitel samt för 
kontakterna till arbetarskyddsmyndigheterna. Även på andra arbets-
platser kan arbetstagarna bland sig utse en fullmäktig och ersättare 
enligt ovan. Arbetstagare i tjänstemannaställning på en arbetsplats 
har rätt att bland sig utse en arbetarskyddsfullmäktig och två ersättare 
till företrädare för sig.  
  
Enligt det samarbetsavtal som Ålands kommunala avtalsdelegation 
tecknat för kommunerna skall om kommunen har minst 10 anställda i 
varaktigt arbete bland sig välja en arbetarskyddsfullmäktige och två 
vicefullmäktige. För vissa personalgrupper  eller funktionella helheter 
kan i kommunen väljas egna fullmäktige och för var och en av dessa 
två vicefullmäktige. Valet av arbetarskyddsfullmäktige och vicefull-
mäktige skall ordnas så att kommunens hela personal har möjlighet 
att delta i valet.  
  
Arbetarskyddsfullmäktig och ersättare skall i ett av arbetstagarna an-
ordnat val väljas för en mandatperiod på två kalenderår, om inte nå-
got annat avtalas om mandatperioden i enlighet med 23 §. Genom ett 
avtal enligt 23 § 1 mom. kan det avtalas om en mandatperiod som är 
längre än två år. Av grundad anledning får det också i arbetarskydds-
kommissionen eller i ett motsvarande samarbetsförfarande avtalas att 
mandatperioden omfattar fyra kalenderår. Om plats och tid för valet 
skall avtalas på förhand med arbetsgivaren. Valet skall ordnas så att 
alla arbetstagare på arbetsplatsen kan delta i det och så att det inte i 
onödan stör verksamheten på arbetsplatsen.   
  
Följande verksamheter har tidigare valt arbetarskyddsfullmäktige: 

  
Kommunkansliet 
Tekniskpersonal 
Solgården 
Skolan 
Nyckelpigan/Småpigorna 
Fritidsledare 
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Biblioteket 
 
 
För mandatperioden 2021-2022 har följande enheter vald arbetar-
skyddsfullmäktige enligt följande: 
 
Daghem 
Arbetarskyddsfullmäktig Maria Wikblom 
vice arbetarskyddsfullmäktig Chatrine Fällman 
vice arbetarskyddsfullmäktig Jenny Ulfves 
 
Skola och fritidshem 
Arbetarskyddsfullmäktig Heidi Sorvettula 
vice arbetarskyddsfullmäktig Gabriella Lundberg 
vice arbetarskyddsfullmäktig Emma Falander 
 
Solgården 
Arbetarskyddsfullmäktig Maj Mattsson-Öström 
vice arbetarskyddsfullmäktig Ulrica Johansson 
vice arbetarskyddsfullmäktig Marie Bertell 
 
Kommunkansli, tekniska sektorn och bibliotek 
Arbetarskyddsfullmäktig Sophie Langels 
vice arbetarskyddsfullmäktig Anna Wiksten 
vice arbetarskyddsfullmäktig Mikael Norman 
 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen antecknar ärendet till sin kännedom. 
 
BESLUT:   
Enligt förslag. 
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KS § 286 INFÖRSKAFFNING AV SPINDELGUNGA TILL EFTISGÅRDEN 
 

Kommunstyrelse 13.10.2020 § 286 
 
Skolföreståndaren anhåller om att införskaffa en spindelgunga för att 
göra eftisgården roligare (bilaga). 
 
Enligt KS § 126 (12.5.2020) ska nödvändigheten av framtida rekryte-
ringar på längre tid än 3 månader och inventarier till ett belopp om 
minst 700 euro behovsprövas av styrelsen innan verkställighet även 
om kostnaderna faller inom ramen för fastställd budget. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen förordar en sådan införskaffning som ryms inom 
ramen för budgeterade medel. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen förordar anhållan förutsatt att införskaffningen ryms 
inom ramen för budgeterade medel. Om det inte gör det ska ärendet 
tas upp i samband med budgetarbetet. 
I övrigt enligt förslag. 
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KS § 287 PERSONALBEFRÄMJANDE ÅTGÄRDER 
 

Kommunstyrelse 13.10.2020 § 287 
 
Kommunstyrelse 25.08.2020 § 235 
 

I budget för Eckerö kommun 2020 ingår ett anslag om personal-
främjande åtgärder. Anslaget är gemensamt för hela kommunens 
personal. Pandemiläget med coronaviruset talar dock för att persona-
len inte ska arrangera stora samlingar. Av denna orsak föreslås att 
anslaget omdisponeras till enheterna på basis av personalstyrka. En-
heterna 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. 

 
 
Kommunstyrelse 13.10.2020 § 287 

 
Kommunstyrelsens beslut bör revideras så att anslaget bibehålls i 
nuvarande plats i budget. Istället beslutar kommunstyrelsen att kost-
naderna fördelas enhetsvis men bokförs fortsättningsvis under kom-
munfullmäktige. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att kostnaderna för personalfrämjande åt-
gärder fördelas enhetsvis men bokförs under kommunfullmäktige. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Dnr: KANSLI 64/2020 
 

KS § 288 ANVISNING ATT UPPRÄTTA JÄMSTÄLLDHETSPLAN 
 

Kommunstyrelse 13.10.2020 § 288 
 
Kommunstyrelse 10.03.2020 § 61 

 
Ålands ombudsmannamyndighet har inkommit med rekommendat-
ioner gällande uppdatering och revidering av Eckerö kommuns jäm-
ställdhetspolicy. Enligt det bifogade brevet ska kommunen senast 
den 31.12.2020 till Ålands ombudsmannamyndighet tillhandahålla en 
jämställdhetsplan som är upprättad i enlighet med 6 a-c § och jäm-
ställdhetslagen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utarbeta en ny 
jämställdhetsplan för Eckerö kommun i enlighet med Ålands om-
budsmannamyndighets anvisningar.  
 
Förslaget till en ny plan ska vara ska vara kommunstyrelsen tillhanda 
senast den 30 september 2020. 

 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
 

 
Kommunstyrelse 13.10.2020 § 288 

 
Förslaget till en ny jämställdhets- och likabehandlingsplan för Eckerö 
kommun bifogas. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Förslaget skickas på utlåtande till nämnderna och arbetarskyddsfull-
mäktige. Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 
18.11.2020. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KS § 289 BUDGETBEHANDLING 2021 
 

Kommunstyrelse 13.10.2020 § 289 
 

Kommunstyrelsen bör besluta om ordning för behandling av budget- 
och ekonomiplan för kommande år. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om särskilda datum för sin behandling av 
budget- och ekonomiplan för kommande år. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslutar om följande preliminära datum för sin 
budgetbehandling: 
 
27 oktober: Första genom av budget 
3 november: Skatteöresförslag samt allmänna förvaltningens budget-
förslag. 
17 november 
24 november 
1 december 
8 december: slutligt förslag till fullmäktige 
 
För kännedom fullmäktige sammanträder: 
12 november 
17 december 
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KS § 290 TAXA FÖR HEMTJÄNSTSERVICE ÅR 2021 
 
Kommunstyrelse 13.10.2020 § 290 
 
Socialnämnden 05.10.2019 § 101 
 
 

Taxorna för hemtjänstservice behöver fastställas inför år 2021 och budget-
behandlingen.  

 
För fastställande av avgift gäller bestämmelserna i förordningen om klient-
avgifter inom social- och hälsovården (FFS 912/1992).  Eckerö kommun til--
lämpar indexjustering som följer efter statsrådets förordning och social- och 
hälsoministeriets meddelande.  
 
För fastställande av avgift gäller bestämmelserna i förordningen om klient-
avgifter inom social- och hälsovården (FFS 912/1992).  Eckerö kommun til--
lämpar indexjustering som följer efter statsrådets förordning och social- och 
hälsoministeriets meddelande.  

 
Regelbunden hemtjänst och boende på Solgården 
 
För regelbunden hemtjänst enligt vård– och serviceplan betalar klienten en 
månadsavgift som baserar sig på hushållets bruttoinkomster samt på per-
sonantalet.  

 
Utgående från vårdbehovet indelas de vårdbehövande i kategorier enligt föl-
jande:   

 

A. 1-3 besök/vecka 

B. 4-7 besök/vecka 

C. 8 eller fler besök/vecka 

 
Indexjustering av klientavgifter inom social- och hälsovården gjord den 
01.01.2020. Avgift i % av bruttoinkomster. 

-  
-  
-  

                                     
-  
-  
-  
-  
-  
-  

Antal 
personer 

Inkomst-
gräns/fribelopp  
Euro/månad 

Vårdbe-
hov 
       A 

Vårdbehov 
       B 

Vårdbehov 
        C 

         1            588      17%       26%        35% 

         2            1 084      11%       16%        22% 

         3            1 701       9%       13%        18% 

         4            2 103       7%       11%        15% 

         5            2 546       6%       10%        13% 

         6            2 924       5%        8%        11% 
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-  
Inkomster som inte ska beaktas när betalningsförmågan fastställs är stadgat 
i 29 § förordningen som klientavgifter inom social- och hälsovården. Inkoms-
ter som ska avdras när betalningsförmågan fastställs stadgas i 32 § förord-
ningen om klientavgifter inom social- och hälsovården.  
 
Avgiften får inte överstiga kommunens kostnader för produktionen av tjäns-
ten. 

 

Exempel på beräkning av avgift för regelbunden hemtjänst: 
1 persons hushåll 
Betalningsförmåga (bruttoinkomster) 950 euro/månad 
15 h /månad enligt vårdplan 

950 € /månad – inkomstgränsen 588 € = 362 € 
362 € x 26 %  = 94,12 € 
Avgift 94,12 € /månad 

Avgiften fastställs för ett kalenderår i taget och justeras om 
- Betalningsförmågan eller övriga förhållanden som ska beaktas 

ändras väsentligt 
- Avgiften är felaktig 
- Vårdplanen ändras 

 
Periodplats 
Närståendevård: 11,70 €/dygn, 5 dygn/månad per klient.  
 
Periodplats: Dygnsavgiften för en periodplats som är 34,80 € inkluderar hyra, 
mat och hemtjänstavgift. Dygnsavgiften om 35,50 € (34,80 € år 2020) debiteras 
upp till avgiftstaket 683 €/kalenderår, därefter 23 €/dygn.  

 
I väntan på permanent vårdplats: 1-3 mån, 35,50 €/dygn (34,80 € år 2020), ef-
ter 3 månader inkomstbaserad serviceavgift. 

 
Övrig service 
 
Föreslås en höjning om minst 2,0 % enligt konsumentprisindexet för år 2021 för 
avgifterna inom övrig service. 
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Tillfällig hemtjänst 
För tillfällig hemtjänst eller service för personer med mindre än 1 besök/vecka, 
uppbärs 13,05 €/besök (12,80 € år 2020) samt kostnader enligt aktuell stödser-
vice.  

 
Måltidsservice  

-  
-  
-  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Stödtjänster: 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Det finns ingen gällande lag för serviceavgifter för klienter som bor på service-
hus. I Eckerö kommun tillämpas den lagstiftning som finns för hemtjänstavgif-
ter.  

 

 2020 2021 

Dygnskostnad för alla måltider 12,60 12,85 

Lunch 6,50 6,65 

Lunchportion jämte transport hem 7,50 7,65 

Frukost 3,00 3,10 

Kaffe med dopp, kvällskaffe, per mål 2,00 2,05 

Middag 3,10 3,20 

 2020 2021 

Användning av bastun 4,60 4,70 

Dagklienttaxa, inkluderar lunch, kaffe 
och aktiviteter 

9,50 9,70 

Tvätt-tjänst 6,10 6,20 

Städning (för storstädning hänvisas till 
städfirma) 
Äldreomsorg på distans (ÄLDIS) 
Duschhjälp i det egna hemmet 
Duschhjälp, pensionärer utom Sol-
gården med hjälp av personalen 
Trygghetsbesök 
 
Handling (på Hugos) 
Trygghetslarm  

11,20 €/ halv-
timme 
20,00 €/mån 
7,10 
7,10 
 
7,10€/halvtimme
/personal 
7,10 €  
20,00 €/månad 

12,00 
 
25,00 €/mån 
7,25 
7,25 
 
7,25 
 
7,25 
22,00 €/mån 



 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
13.10.2020 
 

Sida 
16 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till 
påseende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

Avgiftstak för hemtjänstavgift 
 
Avgiften får som högst utgöra en viss fastställd procent av betalningsförmågan. 
Procentsatsen har fastställts i klientavgiftsförordningen. För en persons hushåll 
får avgiften högst utgöra 35 % av betalningsförmågan och två personers hus-
håll högst 22 % av betalningsförmågan. Avgiften får inte heller vara högre än 
kommunens kostnader.  

 
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG 
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att förorda inför kommunsty-
relse och – fullmäktige att avgifterna för äldreomsorgen uppdateras enligt 
ovanstående. Föreslås att de uppdaterade taxorna gäller fr.o.m. 1 januari 2021.    

 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT  
Enligt förslag. 
 
 

Kommunstyrelse 13.10.2020 § 290 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att avgifterna för äldre-
omsorgen uppdateras enligt socialnämndens förslag. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslår inför kommunfullmäktige att 
avgiften för trygghetslarm hålls oförändrad (20,00 €/månad). Därtill föreslår 
kommunstyrelsen inför fullmäktige att följande avgiftspaket tillämpas: För hem-
servicetagare (som bor i eget 
hem) och har regelbunden hemservice, och betalar hemtjänstavgift 
enligt förordningen befrias från avgift gällande: 
- duschhjälp i eget hem eller på Solgården 1 gg/vecka 
- avgiften för trygghetslarm 
- handling på Hugos 1 gg/veckan 
- tvätt: 1 gång  
 
I övrigt enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
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KS § 291 BARNOMSORGENS OCH ÄLDREOMSORGENS BUDGET 2021 OCH EKONOMIPLAN 2022 OCH 

2023 

 
Kommunstyrelse 13.10.2020 § 291 
 
Socialnämnden 05.10.2020 § 102 

 
Bilagor: 
- Textdel (barnomsorg och äldreomsorg) 
- Sifferdel (barnomsorg och äldreomsorg) 
- Solgårdens lönebudget 2021 jämförelse med 2020 

 
Budget för år 2021 och ekonomiplan för 2022 och 2023 bör behand-
las av socialnämnden.  
 
Äldreomsorgen totalt:  
 
Radetiketter Bokslut 2019 Budget 2020 Nämnd 2021 Förslag 2021 Förslag KS 2021 Budget KF 2021  Ökn 20-21 %

C1    ECKERÖ KOMMUN

C200    SOCIALVÄSENDET

C220    ÄLDREOMSORG

Extern -941 725,29 -1 026 981,00 -1 342 743,00 -315 762,00 30,7 %

RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -941 725,29 -1 026 981,00 -1 342 743,00 -315 762,00 30,7 %

VERKSAMHETENS INTÄKTER 225 978,04 223 170,00 265 800,00 42 630,00 19,1 %

VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 153 869,10 -1 236 316,00 -1 594 707,00 -358 391,00 29,0 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -13 834,23 -13 835,00 -13 836,00 -1,00 0,0 %

Intern -113 527,12 -144 674,30 -91 859,00 52 815,30 -36,5 %

RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -113 527,12 -144 674,30 -91 859,00 52 815,30 -36,5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER 56 701,30 44 000,00 57 000,00 13 000,00 29,5 %

VERKSAMHETENS KOSTNADER -170 228,42 -188 674,30 -148 859,00 39 815,30 -21,1 %

Totalsumma -1 055 252,41 -1 171 655,30 -1 434 602,00 -262946,70 22,44 %  
 
Barnomsorgen totalt:  
 
Radetiketter Bokslut 2019 Budget 2020 Nämnd 2021 Förslag 2021 Förslag KS 2021 Budget KF 2021  Ökn 20-21 %

C1    ECKERÖ KOMMUN

C200    SOCIALVÄSENDET

C204    BARNOMSORG -638 840,37 -632 458,70 -641 755,20 -9 296 1,5 %

Extern -516 741,91 -509 805,00 -544 401,50 -34 596 6,8 %

RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -516 741,91 -509 805,00 -544 401,50 -34 596 6,8 %

VERKSAMHETENS INTÄKTER 76 097,83 72 000,00 74 178,50 2 179 3,0 %

VERKSAMHETENS KOSTNADER -577 770,79 -571 745,00 -608 520,00 -36 775 6,4 %

AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -15 068,95 -10 060,00 -10 060,00 0,0 %

Intern -122 098,46 -122 653,70 -97 353,70 25 300 -20,6 %

RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -122 098,46 -122 653,70 -97 353,70 25 300 -20,6 %

VERKSAMHETENS KOSTNADER -122 098,46 -122 653,70 -97 353,70 25 300 -20,6 %

Totalsumma -638 840,37 -632 458,70 -641 755,20 -9296,5 1,47 %  
 
Barnomsorgens budget, både text och sifferdel, bör överföras till 
SÅHD och skolnämnden. Till barnomsorgens kostnader hör medel för 
barnomsorgschef med administrativa kostnader (tidigare socialkans-
liet) och medel för Nyckelpigan samt hemvårdsstöd.  
 
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG  
Socialnämnden föreslår inför kommunstyrelse och fullmäktige att 
budgeten för år 2021 godkännes. Barnomsorgens del av budgeten 
överförs till SÅHD och skolnämnden.  
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SOCIALNÄMNDENS BESLUT 
Enligt förslag.  
 

Kommunstyrelse 13.10.2020 § 291 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom och be-
handlar ärendet senare i enlighet med planen för budgetbehandling. 
 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KS § 292 TILLÄGGSBUDGET SOLGÅRDEN 
 
Kommunstyrelse 13.10.2020 § 292 
  
Socialnämnden 05.10.2020 § 103 
 
Kommunstyrelse 22.09.2020 § 275 
 

Enligt budget 2020 för Eckerö kommun s. 48 har medel reserverats 
för en utökning av en heltids närvårdarresurs omfattande 3 månader 
med anledning av utbyggnaden av Solgården. Dessa medel finns 
med i sifferdelen. 
 
Därtill står det följande i budgetboken: 
”Politiskt har det diskuterats att det borde reserveras mera medel för 
personalresurser i samband utbyggand av ESB. Budgetmedel för 
närvårdarresurser för den planerade utbyggnaden, omfattande dag-, 
kvälls- och nattpersonal presenteras för kommunstyrelsen genom att 
en separat kalkyl görs upp och bifogas till budgetförslaget. 
 
Även en städdimensionering bör göras innan utbyggnaden tas i bruk.” 
Dessa medel är dock inte upptagna i sifferdelen och således krävs att 
kommunfullmäktige beslutar om en tilläggsbudget så att behövlig per-
sonal kan anställas redan under detta år. 
 
I bilagan finns kostnadsuträkning på utökade personalresurser (inklu-
sive städdimensionering). 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige en tilläggsbudget 
i enlighet med bilagan. 
Beslutet delges socialnämnden till kännedom. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslutade att remittera ärendet till socialnämnden 
gällande utredning över dimensioneringen av hela organisationen, 
vilka planer finns för hemservice ute i samband med inrättande av yt-
terligare nattjänst, när ska klienternas omflyttning ske på Solgården 
samt vilka dimensioneringskrav finns för personal fr.o.m. 1.1.2021 
med anledning av ny lagstiftning. Kommunstyrelsen begär att en ny 
kostnadsberäkning delges kommunstyrelsen senast 9.10.2020. 
 

Socialnämnden 05.10.2020 § 103 
 
Bilaga:  
- Personaldimensionering Solgården  
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- Solgårdens lönebudget 2021 jämförelse med 2020 
- Beräkning över behov av tilläggsbudget personalkostnader 2020 

 
Personalresurserna på Solgården bör ökas år 2021 i och med ut-
byggnaden av Solgården, ökad vårdtyngd samt ökat behov av hem-
tjänst. Såväl närvårdare som städ- och tvätt-tjänst behöver ökas. Yt-
terligare behöver hemtjänst ute ökas på grund av ökat behov av hem-
tjänst. Redan inrättade kökstjänster (225 %) bedöms vara tillräckliga.  
 
Utbyggnaden av Solgården planeras, enligt byggnadsgruppen, fär-
digställas i november 2020. Tjänster behöver inrättas så snart som 
möjligt och när detta är gjort kan de annonseras och tillsättas. Om-
flyttningen av klienterna kan ske först då personal finns på plats. 
Sannolikt kommer de nya platserna att fyllas omgående och det finns 
därför behov av att tillsätta alla planerade tjänster från start. Sannolikt 
krävs tilläggsbudget för lönekostnader för max december 2020. Un-
der denna månad, då verksamheten i utbyggnaden beräknas vara 
igång, tillkommer kostnader för max 4,18 närvårdare på Solgården 
samt 0,25 tvätt- och städtjänst. Kostnader för hemtjänst ute tillkom-
mer inte förrän januari 2021 då kommunen köper tjänsten av Folkhäl-
san till årsskiftet.  
 
Enligt den nya Äldrelagen som träder i kraft från och med 01.01.2021 
§ 21 personal och dess tillämpningsguide rekommenderas en perso-
naldimensionering på 0,7-0,8 i heldygnsvård.  
 
Bifogad utredning över personaldimensionering innebär en dimens-
ionering på 0,74 om alla föreslagna befattningar inrättas, redan inrät-
tade befattningar utnyttjas fullt och klienterna uppgår till maxantal 21 
stycken.  
 
Planen för hemtjänst ute nattetid är att kunna erbjuda besök i klien-
tens eget hem även nattetid. Detta möjliggörs då det nattetid kommer 
finnas två närvårdare i arbete.  

 
Total personal från och med januari 2021:  

 
100%  Hemserviceledare    inrättad 
100 % Närvårdare ute   inrättad 
55 %   Närvårdare ute   Ny, tf 
45 %   Närvårdare ute   Ny, tf.  
100 % Närvårdare med adm. uppgifter/tvåskift inrättad 
100 % Närvårdare tvåskift   inrättad 
100 % Närvårdare tvåskift   inrättad 
100 % Närvårdare tvåskift   inrättad 
100 % Närvårdare tvåskift   inrättad 
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100 % Närvårdare tvåskift   inrättad 
100 % Närvårdare tvåskift   inrättad 
100 % Närvårdare tvåskift   inrättad 
75 %   Närvårdare tvåskift   inrättad 
50 %   Närvårdare tvåskift   inrättad 
50 %   Sysselsättningskoordinator   inrättad 
100 % Närvårdare tvåskift   Ny 
75 %   Närvårdare tvåskift   Ny 
75 %   Närvårdare tvåskift   Ny 

 
75 % Närvårdare natt   inrättad 
75 % Närvårdare natt   inrättad 
75 % Närvårdare natt   inrättad 
84 % Närvårdare natt   Ny 
84 % Närvårdare natt   Ny 

 
75 % Lokalvårdare   inrättad 
55 % Lokalvårdare   inrättad 
20 % Tvättjänst    inrättad 
25 % Lokalvårdare/tvätt-tjänst   Ny  
 
Enligt budgetförslaget tillkommer 40 % äldreomsorgschef och 10 % 
byråsekreterare.  
 
Ökning i procent från januari 2021:  
- 418 % närvårdare Solgården 
- 25 % städ-och tvätt-tjänst  
- 100 % närvårdare ute 
 
Ökning i procent under november och december 2020: 
- 418 % närvårdare Solgården 
- 25 % städ-och tvätt-tjänst  
 
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG: 
Socialnämnden besluter att diskutera ärendet och delge kommunsty-
relsen utredningen.  
 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:  
Enligt förslag.  
 

Kommunstyrelse 13.10.2020 § 292 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar utredningen till sin kännedom och disku-
terar ärendet. 
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BESLUT: 
Ärendet återremitteras till kommundirektören angående följande frå-
gor: 
- Hur stor del av verksamheten består av administrativa uppgifter? 
- Vilka möjligheter finns det att de som frivilligt har gått ner i arbets-

tiden skulle gå upp i arbetstiden igen? 
- Måste alla dessa tjänster inrättas på en gång eller kan tillsättning-

en ske stegvis? 
- Vad betyder följande skrivningar? 

o 55 %   Närvårdare ute Ny, tf 
o 45 %   Närvårdare ute Ny, tf.  

- Sammanställningen i personaldimensioneringen måste stämma 
överens med socialnämndens protokoll 

- Ska ordinarie 100 % närvårdare ute återgå till sin ordinarietjänst? 
- Kortfattad tidsplan för ibruktagandet 
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Dnr: KANSLI 262/2018 
 

KS § 293 MOTION ANGÅENDE RÖKFRI ARBETSPLATS 
 

Kommunstyrelse 13.10.2020 § 293 
 
Kommunfullmäktige 25.06.2020 § 52 
 
Kommunstyrelse 08.06.2020 § 168 
 
Närings- och kulturnämnden 03.10.2019 § 58 
 
Byggnadstekniska nämnden 30.09.2019 § 106 
 
Socialnämnden 04.11.2019 § 114 
 
Kommunstyrelse 10.09.2019 § 208 
 

Bilagor: 
 
1. Alkohol- och drogpolicy för Eckerö kommun 
2. Förslag på Alkohol/drog- och policy för tobaksfri arbetstid  
3. Motion 
 
Johan Hellström har den 30.9.2018 inkommit med motion, av vilket 
framgår följande: 
 
”Idag är bl.a. Åhs och Mariehamns stad helt rökfria arbetsplatser. 
Härmed motionerar jag att införa detta även i Eckerö kommun. Detta 
för folkhälsan, respekt för omgivningen samt besparing av arbetstid” 
 
Konstateras att kommunen har en gällande alkohol- och drogpolicy 
som antogs i fullmäktige 21.4.2016. Av pedagogiska skäl bör därför 
denna policy kompletteras med ännu ett avsnitt gällande tobaksfri ar-
betstid.   
 
Konstateras visuellt, utan föregående grundlig utredning, att tobaks-
bruk förekommer i kommunen under arbetstid. Tobaksanvändning 
medför hälsorisker både för brukaren och dess omgivning. Kommu-
nen bör därför eftersträva tobaksfrihet som ett sätt att stävja och mi-
nimera exponering. Mot denna bakgrund finns därmed skäl, att dis-
kussion inom respektive verksamhet initieras, vad gäller införandet av 
tobaksfri arbetstid i kommunen. För att nå bästa resultat bör därför 
även arbetarskyddsrepresentanter involveras med målet om tobaksfri 
arbetstid 1.1.2020. 
 



 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
13.10.2020 
 

Sida 
24 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till 
påseende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

Kommundirektörens förslag: 
 
- Kommunstyrelsen beslutar att remittera förslaget på uppdaterad 

policy till samtliga nämnder och representanter för arbetarskyddet 
för synpunkter.  

 
- Kommunstyrelsen emotser synpunkter senast den 15.10.2019.  

 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
 

 
Socialnämnden 04.11.2019 §  

 
Ett förslag till ny ”Alkohol- och drogprogram samt policy för tobaksfri 
arbetstid” har tagits fram av kommunstyrelsen och har skickats på 
remiss till nämnden. Se bilaga.  
 
Enheternas åsikt i frågan presenteras på mötet.  
 
Socialchefens förslag: 
 
Socialchefens förslag är att nämnden omfattar förslaget till ny ”Alko-
hol- och drogprogram samt policy för tobaksfri arbetstid” 
 
 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:  
Socialnämnden har fått aviseringar om att inte alla personalgrupper 
ställer sig positiva till föreslaget men ur ett helhetsperspektiv övervä-
ger fördelarna och socialnämnden ställer sig därför positiv till en rökfri 
arbetsplats.  
 

Byggnadstekniska nämnden 30.09.2019 § 106 
 
Ett förslag till ny ”Alkohol- och drogprogram samt policy för tobaksfri 
arbetstid” har tagits fram av kommunstyrelsen och har skickats på 
remiss till nämnden. Se bilaga BTN 30.09.2019, § 106 
 
Byggnadsinspektörens förslag: 
 
Byggnadstekniska nämnden omfattar förslaget till ny ”Alkohol- och 
drogprogram samt policy för tobaksfri arbetstid” 
 
 
BESLUT:  
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Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag 
godkänns. 
_______________ 
 

Närings- och kulturnämnden 03.10.2019 § 58 
 

Ett förslag till ny ”Alkohol- och drogprogram samt policy för tobaksfri 
arbetstid” har tagits fram av kommunstyrelsen och har skickats på 
remiss till nämnden. Se bilaga. 
 
FÖRSLAG: 
Närings- och kulturnämnden omfattar förslaget till ny ”Alkohol- och 
drogprogram samt policy för tobaksfri arbetstid”. 
 
BESLUT: 
Nämnden godkänner förslaget enhälligt. 

 
 
Kommunstyrelse 08.06.2020 § 168 
 

Nämndernas återges ovan. Förslaget till ny Alkohol- och 
drogprogram samt policy för tobaksfri arbetstid finns i bilagan. 
 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar förslaget till ny Alkohol- och 
drogprogram samt policy för tobaksfri arbetstid och föreslår inför 
kommunfullmäktige att fullmäktige fastställer det nya programmet och 
policy. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
 

Kommunfullmäktige 25.06.2020 § 52 
 
Med anledning av Johan Hellströms motion om angående rökfri ar-
betsplats har ett förslag till ny ”Alkohol- och drogprogram samt policy 
för tobaksfri arbetstid” tagits fram av kommunstyrelsen och skickats 
på remiss. 
 
Samtliga instanser har godkänt förslaget och således har kommun-
styrelsen föreslagit att kommunfullmäktige fastställer det nya pro-
grammet och policy. 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
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Kommunfullmäktige fastställer förslaget till ny ”Alkohol- och drogpro-
gram samt policy för tobaksfri arbetstid”. 
 
BESLUT: 
John Hilander föreslog att kommunfullmäktige fastställer dokumentet 
med den förändringen att Eckerö kommun börjar tillämpa tobaksfri 
arbetstid fr.o.m. 1.1.2021 istället för 1.1.2020 så att kommunstyrelsen 
och förvaltningen har tid att förbereda verkställigheten. Johan Hilan-
der och Bernt Bergman understödde förslaget. 
 
Kommunfullmäktige beslöt att fastställa ”Alkohol- och drogprogram 
samt policy för tobaksfri arbetstid” i enlighet med Hilanders förslag. 
 
 

Kommunstyrelse 13.10.2020 § 293 
 
Förvaltningen har inte resurser att bereda verkställigheten inom den 
utsatta tiden och anhåller om att verkställighet ändras till 1.1.2022. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att verkställighet-
en ändras till 1.1.2022. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslutar att eventuella kostnaderna tas upp i sam-
band med allmänna förvaltningens budgetförslag och att kommundi-
rektören utreder vilka resurser finns till hjälp för att policyn kan vara 
genomförd under 2021. 
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Dnr: KANSLI 207/2020 
 

KS § 294 BEGÄRAN OM UPPSÄGNING 
 

Kommunstyrelse 13.10.2020 § 294 
 
Kommunstyrelse 22.09.2020 § 267 
 

Socialchefen Andrea Björnhuvud har begärt om uppsägning från sin 
tjänst som socialchef så att tjänsteförhållandet upphör från och med 1 
november 2020 (bilaga). 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om uppsägningen från och med 1 novem-
ber 2020 och delger ärendet till kännedom för kommunfullmäktige. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet. 
 
 

Kommunstyrelse 13.10.2020 § 294 
 
Bordlagt ärende. 
 
Andrea Björnhuvud har 9.10.2020 återtagit sin anhållan om uppsäg-
ning. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Ärendet avskrivs. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KS § 295 KOMMUNALA ARVODEN 2021 
 

Kommunstyrelse 13.10.2020 § 295 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige arvodering för 2021 enligt 
följande: 
 
Årsarvoden för ordförande 2021 
Kommunfullmäktige 900 € 
Kommunstyrelsen 2100 € 
Socialnämnden 800 € 
Skol- och fritidsnämnden 500 € 
Byggnadstekniska nämnden 800 € 
Närings- och Kulturnämnden 300 € 
Äldrerådet 200 € 
 
Vice-ordförandena i ovannämnda organ erhåller ett årsarvode som är 
en tredjedel av ordförandenas arvoden. 
 
För förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är förhind-
rad att fullgöra sitt uppdrag under en tid som överstiger en månad ska 
arvodet minskas i motsvarande mån med en tolftedel för varje hel 
månads bortavaro. Istället utgår ersättning till den som upprätthåller 
uppdraget i förhållande till den tid som uppdraget innehas, med tolf-
tedel av årsarvodet per månad. 
 
Sammanträdesarvoden 
Ledamöter i kommunfullmäktige, centralvalnämnd, kommunala 
nämnder, kommittéer och arbetsgrupper 40,00 € 
Ledamöter i kommunstyrelsen 50,00 € 
Kommundirektör (vid tjänstgöring i kommunstyrelse) 50,00 € 
Övriga tjänstemän 35,00 € 
Föredragande och/eller sekreterare +20,00 € 
Ordförande i kommunalfullmäktige och kommunstyrelse samt val-
nämnd 
Grund + 50% 
Ordförandena i socialnämnden, tekniska nämnden, närings- och kul-
turnämnden, skolnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt bygg-
nadstekniska nämnden 45,00 € 
Styrelsens representanter i nämnder 40,00 € 
 
Andra uppdrag och förrättningar 
Sammanträdesarvode för möte eller uppdrag som inte ersätts på an-
nat sätt 30,00 € 
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Arvodet inkluderar restid (dock ersätts minst två timmar 60,00 € vid 
varje uppdrag oavsett förrättningens längd samt 30,00 € för varje 
därpå följande timma). 
 
Centralvalnämnden 
För deltagande i valförrättning på valdag erhåller valnämndens leda-
möter ett dagsarvode som uppgår till 200€. Valnämndens ordförande 
erhåller ett dagsarvode på 250€ och sekreteraren ett dagsarvode på 
225 € om sekreteraren är ledamot i valnämnden. 
Externt tillkallad sekreterare arvoderas med 200€ per valförrättning. 
Dagersättning utgår i förhållande till faktiskt deltagande vid valförrätt-
ningen, varvid tio timmar anses utgöra maximalt uttagen arbetstid och 
en halv dags förrättning således uppgår till fem timmar. 
 
Engångstillägg vid sammanträden över två timmar 
Vidare erhåller ledamöterna i kommunfullmäktige, samtliga nämnder, 
kommittéer, arbetsgrupper och kommunstyrelsen ett engångstillägg 
på 50% om mötestiden överstiger två timmar. Föredragande tjänste-
män eller annan tjänsteman som anmodats att medverka vid samma-
trädet, erhåller ett tillägg på 50% på sitt grundarvode för varje påbör-
jad timme som sammanträdet överstiger två timmar enligt förtydli-
gande beslut i kommunfullmäktige Kfg §9 den 10.01.2008. 
 
Arvode för protokolljustering 
Arvodet för justering av protokoll uppgår till 15€ för förtroendevalda 
såvida justeringen sker annan tid än genast efter sammanträdet eller 
på följande möte. Tjänstemän erhåller justeringsarvode om justering-
en är utanför flextid och inte genast efter sammanträdet eller på föl-
jande möte. 
 
Vid justering av kommunfullmäktiges budgetprotokoll utgår dubbelt 
arvode. 
 
Vald justerare som utan giltig orsak och avisering uteblir från för-
handsbestämt justeringssammanträde varvid justering måste ske vid 
ett senare tillfälle, förlorar sitt justeringsarvode för det därav föran-
ledda extra justeringstillfället. 
 
Övriga arvoden och ersättningar 
Revisorernas arvoden utgår enligt räkning. 
 
Särskilda uppdrag såsom konsultuppdrag utförda av enskilda leda-
möter ersätts enligt överenskommelse på förhand. 
 
Telefonersättning 
Telefonersättning till förtroendevalda erläggs efter särskild prövning i 
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kommunstyrelsen. 
 
Reseersättning 
Reseersättning erhålls enligt skattestyrelsens beslut och enligt gäl-
lande kollektivavtal. 
 
Förlorad arbetsinkomst 
Samtliga ovan nämnda sammanträdesarvoden inkluderar ersättning 
för förlorad arbetsinkomst. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Dnr: KANSLI 234/2020 
 

KS § 296 OASEN BUDGET 2021 
 

Kommunstyrelse 13.10.2020 § 296 
 

Oasen boende- och vårdcenter k.f. (Oasen) har 23.9.2020 inkommit 
med ett förslag till budget för 2021 och ekonomiplan 2022-2023.  
 
Eckerö kommunges tillfälle att framlägga förslag till utvecklande, eller 
förändring av kommunalförbundets verksamhet och därmed utlåtande 
om förbundets budget, ekonomiplan och verksamhetsplan. 
Utlåtandet skall vara till handa senast den 13.10.2020. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om eventuella utlåtande till Oasen. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen anser att Oasen ska arbeta i enlighet med försik-
tighetsprincipen i ekonomihanteringen utan att låta vårdkvaliteten lida. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
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Dnr: KANSLI 235/2020 
 

KS § 297 INBETALNING AV GRUNDKAPITAL 
 

Kommunstyrelse 13.10.2020 § 297 
 

 
Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) har fastställt kommunernas an-
delar av grundkapital och önskar att inbetalningen görs under år 
2020. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om att betala Eckerös andel av grundkapi-
talet (63 355,67€) till KST. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Dnr: KANSLI 243/2020 
 

KS § 298 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER PREL. BUDGETFÖRSLAG SÅHD 
 

Kommunstyrelse 13.10.2020 § 298 
 

Förbundsstyrelsen vid SÅHD har inkommit med begäran om utlå-
tande över det preliminära budgetförslaget för 2021 och ekonomipla-
nen för 2022-2023. Utlåtandet behöver vara förbundsstyrelsen till-
handa senast den 21 oktober 2020. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om ett eventuellt utlåtande till SÅHD:s för-
bundsstyrelse. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen vill poängtera att utbyggnaden av specialfritids-
hemmet ska prioriteras. 
Eckerö kommun vill att om- och tillbyggnaden av Kyrkby högstadie-
skola senareläggs eftersom elevprognoserna visar att det inte finns 
sådan motivering som skulle tyda på ökad eleverunderlag. 
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Dnr: KANSLI 244/2020 
 

KS § 299 BUDGET KST 2021 
 

Kommunstyrelse 13.10.2020 § 299 
 

Kommunernas socialtjänst k.f. har den 6.10.2020 inkommit med en 
begäran om yttrande över budgetförslag för år 2021 (bilaga). 
 
Samtidigt meddelade KST att stämman hålls den 13.11.2020 kl. 
13.00. Eckerö kommuns representant i kommunalförbundet KST:s 
förbundsstämmor 2020-2023 är Anders Svebilius och ersättare är 
Jan-Anders Öström. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om ett eventuellt utlåtande till KST. 
 
BESLUT: 
Eckerö kommun anser att allmän kostnadsmedvetenhet är viktig och 
att försiktighetsprincipen ska tillämpas i ekonomihanteringen. 
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Dnr: BTN 62/2020 
 

KS § 300 KLARGÖRANDE AV REGELVERK GÄLLANDE KOMMUNALT ANORDNAD 

AVFALLSHANTERING 
 

Kommunstyrelse 13.10.2020 § 300 
 
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 avfallshante-
ring. Klargörandet gäller specifikt om: 
- ordnandet av den fastighetsnära insamlingen, 
- kommunens informations, rådgivnings och upplysningsskyldighet 
- kommunens skyldighet att ta ut en avfallsavgift som täcker kost-

naderna för avfallshanteringen och 
- ordnandet av insamlingen av bioavfall 
 
Enligt budget för Eckerö kommun 2020 har byggnadstekniska nämn-
den 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 till-
sätta en arbetsgrupp för framtagande av helhetslösning. Helhetslös-
ningen ska presenteras i kommande budgetprocesser. Under arbets-
gruppens 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 byggnadstek-
niska nämnden i uppdrag att granska vilka åtgärder klargörandet för-
anleder i Eckerö kommun. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp med följande sammansätt-
ning: 
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. Arbets-
gruppen 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. Arbets-
gruppen 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 kommun-
direktören 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 ef-
tersom 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 hemsi-
dor på adressen 
 https://www.mise.ax/component/docman/cat_view/3-serviceval-och-
avgifter?Itemid=63 
 
 

https://www.mise.ax/component/docman/cat_view/3-serviceval-och-avgifter?Itemid=63
https://www.mise.ax/component/docman/cat_view/3-serviceval-och-avgifter?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 när-
mare utredning hur man har löst problematiken i kommuner som inte 
är anslutna till MISE. 
 

Kommunstyrelse 13.10.2020 § 300 
 
Kommundirektören har inhämtat ett utlåtande från byggnadstekniska 
nämnden för beredningen av avfallsavgifter till kommunstyrelsen: 
 
 
AVFALLSAVGIFT 2021 

 
Byggnadstekniska nämnden 12.10.2020 § 95 

 
 

Kommundirketören har begärt ett utlåtande från byggnadstekniska 
nämnden för beredning av avfallsavgifter till kommunstyrelsen. 
 
Upptogs till behandling ett utlåtande gällande kommunal avfallsavgift 
för år 2021. 
 
Sedan nya avfallslagen infördes 1.1.2019 har kommunen haft en 
skyldighet att uppbära en kommunal avfallsavgift enligt 78 § avfallsla-
gen. För avfallshantering som kommunen ordnar i enlighet med 
denna lag ska kommunen ta ut en avfallsavgift som täcker dess kost-
nader för uppgiften.  
I tidigare gällande lag angavs att kommunen kan ta ut en avfallsavgift. 
Eckerö kommun har tidigare inte uppburit en särskild avfallsavgift.  
Att uppbära avfallsavgift genom skatt uppfyller inte lagkraven. 
 
Kommunstyrelsen tillsatte 10.03.2020, § 62 en avfallsarbetsgrupp, i 
bilaga BTN 12.10.2020, § 95  ses rapport från gruppen. 
 
Antalet byggnader som beräknas faktureras en avfallsavgift är cirka 
1000 st i Eckerö kommun.  
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Radetiketter Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget KF 2020 Använt 2020 %

C1    ECKERÖ KOMMUN -119 019,14 -135 523,05 -126 326,00 -70 926,60 56,15 %

C10    DRIFTSHUSHÅLLNING -119 019,14 -135 523,05 -126 326,00 -70 926,60 56,15 %

C400    BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN -119 019,14 -135 523,05 -126 326,00 -70 926,60 56,15 %

C450    AVFALLSHANTERING / MILJÖVÅRD -119 019,14 -135 523,05 -126 326,00 -70 926,60 56,15 %

4500    Avfallshantering / miljövård -46 713,99 -59 833,47 -60 061,00 -22 639,34 37,69 %

Extern

A3000   RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -29 568,48 -42 106,08 -40 561,00 -22 553,84 55,60 %

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 14 360,11 13 238,74 14 000,00 11 078,83 79,13 %

A3120   Försäljningsintäkter 14 360,11 13 238,74 14 000,00 11 078,83 79,13 %

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -35 630,55 -48 706,39 -49 250,00 -28 316,67 57,50 %

A4110   Personalkostnader -10 793,20 -10 218,36 -10 550,00 -7 403,59 70,18 %

A4170   Köp av tjänster -16 961,92 -28 898,70 -29 100,00 -17 677,17 60,75 %

A4200   Material, förnödenheter och varor -921,46 -956,07 -1 500,00 -632,75 42,18 %

A4270   Övriga verksamhetskostnader -6 953,97 -8 633,26 -8 100,00 -2 603,16 32,14 %

A7100   AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -8 298,04 -6 638,43 -5 311,00 -5 316,00 100,09 %

A7110   Avskrivningar enligt plan -8 298,04 -6 638,43 -5 311,00 -5 316,00 100,09 %

Intern

A3000   RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -17 145,51 -17 727,39 -19 500,00 -85,50 0,44 %

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -17 145,51 -17 727,39 -19 500,00 -85,50 0,44 %

A4170   Köp av tjänster -17 055,42 -17 637,21 -19 410,00

A4200   Material, förnödenheter och varor -90,09 -90,18 -90,00 -85,50 95,00 %

4510    Återvinning -30 229,25 -29 076,45 -27 050,00 -18 729,54 69,24 %

Extern

A3000   RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -25 591,63 -24 431,93 -21 821,00 -18 729,54 85,83 %

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 411,07 2 830,52 3 400,00 3 113,64 91,58 %

A3120   Försäljningsintäkter 16,77

A3250   Övriga verksamhetsintäkter 2 411,07 2 830,52 3 400,00 3 096,87 91,08 %

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -19 704,66 -20 624,03 -19 910,00 -16 527,18 83,01 %

A4110   Personalkostnader -5 612,79 -4 250,65 -7 040,00 -4 935,71 70,11 %

A4170   Köp av tjänster -9 998,31 -12 321,20 -6 800,00 -8 101,47 119,14 %

A4270   Övriga verksamhetskostnader -4 093,56 -4 052,18 -6 070,00 -3 490,00 57,50 %

A7100   AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -8 298,04 -6 638,42 -5 311,00 -5 316,00 100,09 %

A7110   Avskrivningar enligt plan -8 298,04 -6 638,42 -5 311,00 -5 316,00 100,09 %

Intern

A3000   RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -4 637,62 -4 644,52 -5 229,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 637,62 -4 644,52 -5 229,00

A4170   Köp av tjänster -4 637,62 -4 644,52 -5 229,00

4520    Problemavfall -11 774,26 -14 041,67 -11 351,00 -8 249,86 72,68 %

Extern

A3000   RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -11 380,02 -13 554,48 -11 000,00 -8 249,86 75,00 %

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -11 380,02 -13 554,48 -11 000,00 -8 249,86 75,00 %

A4170   Köp av tjänster -7 816,02 -8 766,48 -5 500,00 -4 649,86 84,54 %

A4200   Material, förnödenheter och varor -100,00

A4270   Övriga verksamhetskostnader -3 564,00 -4 788,00 -5 400,00 -3 600,00 66,67 %

Intern

A3000   RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -394,24 -487,19 -351,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -394,24 -487,19 -351,00

A4170   Köp av tjänster -394,24 -487,19 -351,00

4530    Återvinningsstationer -30 301,64 -32 571,46 -27 864,00 -21 307,86 76,47 %

Extern

A3000   RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -29 289,11 -31 441,36 -27 000,00 -21 307,86 78,92 %

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -29 227,81 -31 441,36 -27 000,00 -21 307,86 78,92 %

A4170   Köp av tjänster -29 227,81 -31 441,36 -27 000,00 -21 307,86 78,92 %

A7100   AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -61,30

A7110   Avskrivningar enligt plan -61,30

Intern

A3000   RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -1 012,53 -1 130,10 -864,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 012,53 -1 130,10 -864,00

A4170   Köp av tjänster -1 012,53 -1 130,10 -864,00

Totalsumma -119 019,14 -135 523,05 -126 326,00 -70 926,60 56,15 %  
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Enligt bild ovan ses bokslutet för år 2019. Kostnader för 
avfallshantering, exkl. förpackningsavfallskostnader, vid ÅVC och ÅS 
var ca.114 000 € och intäkter var ca. 16 000 €, netto ca. 100 000€. 
Kostnaderna för återvinningsstationerna var år 2019 ca 32 000€. 

    
 Kommunteknikerns förslag: 

 
Idag är avfallsavgiften 0 €. 
I avfallsgruppens rapport finns ett flertal förslag gällande avfallshante-
ringen. Om man tittar på bokslutet för år 2019 skulle taxan behöva 
ligga på 100 € för att uppnå full kostnadstäckning med dagens av-
fallssystem. Om de sex återvinningsstationer som finns i kommunen 
idag tas bort uppskattas taxan till ca. 65 € för full kostnadstäckning. 
 
Föreslås att en höjning av avgiften till full kostnadstäckning görs un-
der en treårsperiod.  
Föreslås, i enlighet med avfallsgruppens rapport, att avfallstaxan för 
år 2021 är 36,29 € exkl. moms (45 € inkl. moms) per bostads-
hus/fritidshus. 
För kommuninvånare med både fast boende och fritidshus i kommu-
nen uppbärs endast en avgift. Om samma person äger flera be-
byggda fritidshusfastigheter utgår en grundavgift för varje ytterligare 
fastighet. 
 
Byggnadstekniska nämnden föreslår inför kommunstyrelsen att av-
fallsavgiften ska nå full kostnadstäckning inom tre år. Avfallsavgiften 
för år 2021 föreslås i enlighet med Bilaga, BTN 12.10.2020, § 95. 

 
 

BESLUT: 

Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag 
godkänns. 
__________ 
 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att avfallsavgiften 
för år 2021 fastställs enligt byggnadstekniska nämndens förslag. 
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BESLUT: 
Susann Fagerström föreslog: 
 
- avfallstaxan för 2021 är 100€ inklusive moms. per bostads-

hus/fritidshus, 
- en återvinningsstation läggs centralt i Storby och en vid återvin-

ningscentralen och dessa är öppna varje dag dygnet runt 
- Eckerö kommun uppmanar att Ålands landskasregeringen ser till 

att lagstiftningen om producentansvar för förpackningsmaterial ef-
terföljs. 

 
Kommunstyrelsen beslöt enligt Fagerströms förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
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KS § 301 ÖPPETHÅLLNINGSTIDER, KOMMUNKANSLIET 
 

Kommunstyrelse 13.10.2020 § 301 
 

Enligt praxis brukar kommunkansliet hålla stängt under jul och nyår. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunkansliet håller stängt under perioden 23.12.2020 – 6.1.2021. 
Kansliet öppnar igenom ordinarie tider 7.1.2021. 
 
Informationen läggs ut i Infobladet, hemsidan och Facebook. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KS § 302 TAXOR, BRANDVÄSENDE 
 

Kommunstyrelse 13.10.2020 § 302 
 
RN § 34/17.9.2020 

 
Förslag till taxor inom brand- och räddningsväsendet i kommunerna 
2021. Räddningsområdets kommuner kan med förslaget ha likvärdiga 
taxor. 
 
Taxorna har tidigare justerats efter konsumentprisindex för Åland 
men föreslås till budget år 2021 justeras med en 5 % förhöjning. 
 
 ./. Bilaga A-RN § 34, taxor kommunernas brand- och räddningsvä-
sende. 
 
Räddningschefens förslag: Den gemensamma räddningsnämnden 
omfattar förslaget till taxor för kommunernas brand- och räddningsvä-
sende 2021 enligt bilaga A-RN § 34. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
 

Kommunstyrelse 13.10.2020 § 302 
 
Förslag till taxor inom brand- och räddningsväsende för 2021 bifogas. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att taxor inom 
brand- och räddningsväsende för 2021, godkänns enligt bilaga. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
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KS § 303 ANNONSPRISER, KOMMUNINFO 
 

Kommunstyrelse 13.10.2020 § 303 
 
 

Intäkterna från kommuninfo är endast marginella och påverkar inte 
kommunens totala intäkter. Kommuninfo är en viktig informationska-
nal för kommuninvånare. Kommundirektören bedömer inte att det 
finns skäl för kommunen att inför 2021 besluta om några prisjuste-
ringar gällande annonspriserna.   
  
Kommundirektörens förslag:   
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att annonspriserna 
hålls oförändrade för 2021 enligt följande:   
  
Helsida 58,87 € exklusive moms   
Halvsida 38,71 € exklusive moms   
Kvartssida 20,16 € exklusive moms   
  
BESLUT: 
Enligt förslag. 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige delegerar faststäl-
lande av annonspriserna i kommuninfo till kommunstyrelse tills ett 
nytt beslut om delegering tas. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
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KS § 304 HUNDSKATT FÖR SKATTEÅRET 2020 
 
Kommunstyrelse 13.10.2020 § 304 
 
 

Enligt landkapslag om hundskatt (ÅFS 77/81) skall det årligen fast-
ställas huruvida hundskatt uppbärs i kommunen.       
 
Kommundirektörens förslag:   
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att hundskatt inte 
skall uppbäras i Eckerö kommun för skatteåret 2020.  
 
 
BESLUT:   
Enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
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KS § 305 INVENTARIER TILL SOLGÅRDENS TILLÄGGSBYGGNAD 
 

Kommunstyrelse 13.10.2020 § 305 
 
Kommunstyrelse 22.09.2020 § 279 
 

Inventarier måste införskaffas till Solgårdens tilläggsbyggnad inom 
ramen för budgeterade medel. 
 
FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen inbegär från byggnadskommitténs ordförande och 
byggnadskonsulten Sten-Åke Häggblom en uppskattning avseende 
de totala kostnaderna för byggprojektet. 
 
Från hemserviceledaren inbegär kommunstyrelsen en uppskattning 
om inventariekostnaderna, inklusive sängar och sängbord.  
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
 
 

Kommunstyrelse 13.10.2020 § 305 
 
Byggnadskonsulten har per telefon meddelat att anbudspriset håller. 
 
På projektets i investeringskonto 9330-9200 finns per oktober 2020 
disponibla medel 73 000 € efter utbyggnadens färdigställande. 
 
Hemserviceledarens uppskattning över de totala inventariekostna-
derna (inklusive sängar, sängbord och madrasser) uppskattas till ca. 
42 000€. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen bör ta ställning om inventariekostnaderna finansie-
ras från projektramen 2020 och huruvida kommunstyrelsen delgerar 
ärendet till byggnadskommittén eller till en annan instans. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslutar att inventariekostnaderna finansieras inom 
projektramen och delegerar till byggnadskommittén att inhandla nöd-
vändiga inventarier. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
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KS § 306 KALLELSE TILL ÅLANDS BRAND OCH RÄDDNINGSFÖRBUNDS KOMBINERAT VÅR- 
OCH HÖSTMÖTE 2020 

 
Kommunstyrelse 13.10.2020 § 306 

 
Ålands Brand och Räddningsförbund har den 12.10.2020 inkommit 
med kallelse till förbundets vår- och höstmöte som äger rum den 7 
november 2020 (bilaga). 
 
Kommunens representant är Kalle Björnhuvud och ersättare Robin 
Hjärpe. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom och be-
slutar om eventuella direktiv. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag.  
 
 
 
 

  



 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
13.10.2020 
 

Sida 
47 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till 
påseende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

KS § 307 ANHÅLLAN OM FÖRLÄNGD TJÄNSTLEDIGHET 
 

Kommunstyrelse 13.10.2020 § 307 
 
Andrea Björnhuvud har den 24.10.2019 (KF § 81) beviljats tjänstle-
dighet för ett (1) år fr.o.m. 1.11.2019. 
 
Den 9.10.2020 har Andrea Björnhuvud anhållit om förlängd tjänstle-
dighet 1.11.2020 – 31.12.2020. Samma datum tog Björnhuvud till-
baka sin anhållan om uppsägning eftersom hon önskar att vara om-
fattad av överlåtelsen av rörelse till KST. Med anledning av uppsäg-
ningen har kommunen anställt Marjo Österberg som vikarierande so-
cialchef fram till årets slut då verksamheten överlåts till KST. 
 
Av kommunens förvaltningsstadga 10 § 17, vad gäller tjänstledighet 
för tjänstinnehavare, framgår följande: 
 
Med tjänstledighet avses att tjänsteinnehavare befrias från handha-
vande av sina tjänsteåligganden under en begränsad och på förhand 
fastställd tidsperiod. Tjänsteinnehavare kan också erhålla partiell 
tjänstledighet, d.v.s. tjänstgöringsgraden nedsättes i förhållande till 
den fastställda tjänstgöringsgraden. Tjänsteinnehavare som är tjänst-
ledig, kan om denne ger sitt samtycke därtill, av särskilda skäl förord-
nas att handha vissa tjänsteåligganden. 
 
Beviljande av tjänstledighet för ledande tjänstemän samt tjänstledig-
hetens längd är beroende av vederbörande myndighets prövning och 
beslut, såtillvida inte annat är stadgat eller följer av lag, kollektivavtal 
eller överenskommelser. Kan tjänstledighet inte beviljas i enlighet 
med ansökan, skall denna avslås, eller med tjänsteinnehavarens 
samtycke, beviljas för en kortare tidsperiod än vad som föreslagits. 
 
Grundförutsättningar för beviljande av tjänstledighet: 
1. Den kommunala servicen får inte fördyras på grund av tjänstledig-
heten. 
2. Vid behov måste en godtagbar vikarie kunna anställas. 
 
Tjänstledighet utan lön kan maximalt beviljas: 
1. Två till fem dagar/år för en nyanställd 
2. En månad för den som varit anställd minst ett år. 
3. Tre månader för den som varit anställd minst tre år. 
4. Ett år för den som varit anställd minst fem år. 
 
Tjänstledighet kan beviljas maximalt en gång per ovan nämnda tidsin-
tervaller. För kortare ledigheter bör i första hand arbetsschema läg-
gas om så att det möjliggör ledighet. 
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Av kommunens personalpolicy framgår att tjänstledighet som är 
prövningsbar ska beakta arbetsplatsens situation, den sökandens 
eventuella tidigare ledigheter, orsaken till ledigheten samt övriga om-
ständigheter som kan vara av betydelse för prövningen. 
 
Konstateras att Andrea Björnhuvud i egenskap av socialchef i kom-
munen är ledande tjänsteman. Därmed skall anhållan om tjänstledig-
het, med redovisad grund prövas i kommunfullmäktige. Anhållan om 
ledighet avser annan grund än det som regleras i kollektivavtal och 
lag. Kommunens praxis är dock att i möjligaste mån beakta samtliga 
omständigheter. Generell praxis inom offentlig förvaltning är att ledig-
het beviljas för anställning hos annan offentlig arbetsgivare. Konstate-
ras även att Björnhuvud den 12.10.2020 blivit vald som områdeschef 
på KST. 
 
Vid beaktande av arbetsplatsens situation och de särskilda omstän-
digheter som föranleds av övergången till KST kan det sammantaget 
konstateras med särskild hänsyn till övriga omständigheter som fram-
kommit samt orsaken till anhållan att tjänsteledighet bör beviljas. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att Andrea Björnhuvud 
beviljas tjänsteledighet för ytterligare två (2) månader för tiden 1.11.-
31.12.2020. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
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KS § 308 ANSTÄLLNING AV EN NÄRVÅRDARE 
 

Kommunstyrelse 13.10.2020 § 308 
 
Kommunstyrelsen har den 12.05.2020 § 126 beslutat om att alla re-
kryteringar längre än 3 månader ska behovsprövas av kommunstyrel-
sen innan verkställighet, även om kostnaderna faller inom ramen för 
fastställd budget 
 
En närvårdare vid Solgården har sagt upp sig. Tjänsten gäller en in-
rättad närvårdarbefattning på 100% som behöver utannonseras  och 
rekryteras. 

 
FÖRSLAG: 
Vik. socialchefen och hemserviceledaren samråder kring annonsering 
och påbörjar rekryteringsprocessen. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
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BESVÄRSFÖRBUD 

Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkstäl-
lighet, kan enligt 112 § KomL rättelseyrkande inte framställas, eller 
kommunalbesvär anföras över beslutet. 
 
Paragrafer: 208-284, 286-293, 295-296, 298-300, 302-304, 306-308 
 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skrift-
ligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 285, 294, 297, 301, 305 
 

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: 285, 294, 297, 301, 305 
 
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 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. Ändring i ett 
beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommu-
nalbesvär endast av den framställt rättelseyrkandet. Om beslutet änd-
ras 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 till-
kommit i felaktig ordning, den myndighet som fattat beslutet har över-
skridit sina befogenheter eller om beslutet strider mot lag. 
 

Myndighet till vilken besvär  
kan anföras samt besvärstid 

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 besvärs-
tiden 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 besvärs-
tiden går ut. 

Tilläggsuppgifter 
 

 

Fogas till protokollet 
 

 


