SAMMANTRÄDESKALLELSE

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

Sammanträdestid

Tisdagen 23.02.2021 kl. 18:30– 20:20

Sammanträdesplats

Kommunkansliet

FÖREDRAGNINGSLISTA
KS § 44 Kallelse och beslutförhet
KS § 45 Val av protokolljusterare, tid
KS § 46 Godkännande och komplettering av föredragningslistan
KS § 47 Delgivningar
KS § 48 Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom
KS § 49 Förfrågan om planering kring äldreråd
KS § 50 Brev till landskapsregeringen angående fastighetsskatten
KS § 51 Avslutande av en banktjänst
KS § 52 Remiss, förslag till läroplan för barnomsorgen på Åland
KS § 53 Begäran om yttrande över eventuellt återinförande av ruttaxa för
skolskjutsar
KS § 54 Ombildande av klasslärartjänst till skolföreståndare fr.o.m. 1.8.2021
KS § 55 Fyllnadsval, närings- och kulturnämnden
KS § 56 Arbetsgrupp: äldreomsorg

Eckerö 19.2.2021

Jan-Anders Öström
Kommunstyrelsens ordförande
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 26.2.2021 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens
hemsida www.eckero.ax.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23.02.2021

Nr.
3

Plats och tid

Kommunkansliet tisdagen 23.02.2021 kl. 18:30– 20:20

Beslutande

Jan-Anders Öström
Sven-Eric Carlsson
Britt Berthén-Eklund, frånvarande
Gunilla Holmberg
Susann Fagerström
Ann-Sofi Stjärnfelt

ordförande
viceordförande
ledamot
ersättare
ledamot
ledamot

Föredragande

Raine Katajamäki

kommundirektör

Övriga närvarande

Rune Söderlund
Anders Svebilius

kommunfullmäktiges ordförande
kommunfullmäktiges viceordförande

Paragrafer

44 – 56 §§

Underskrifter

ordförande

sekreterare

Jan-Anders Öström

Raine Katajamäki

Protokolljustering
Ort och tid
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Gunilla Holmberg

Susann Fagerström

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid
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KS § 44

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelse 23.02.2021 § 44
FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KS § 45

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID

Kommunstyrelse 23.02.2021 § 45
FÖRSLAG:
Föregående mötesprotokoll konstateras justerat och utlagt i den tid
som anges i protokollet.
Protokolljusteringen görs i enlighet med KS § 101/22.3.2016 med
elektroniska medel och ska vara genomförd senast vid en viss tidpunkt, som beslutas vid sammanträdet.
Kommunstyrelsen utser Gunilla Holmberg och Susann Fagerström till
protokolljusterare.
Protokollet ska vara justerat senast den 25.2.2021 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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KS § 46

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunstyrelse 23.02.2021 § 46
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KS § 47

DELGIVNINGAR

Kommunstyrelse 23.02.2021 § 47
-

Ekonomi
Månadsrapport 1/2021
Oasen förbundsfullmäktige 19.2.2021
Brev från Sottunga 19.2.2021
Rekrytering av barnomsorgs- och äldreomsorgsledare
Meddelande till skolpersonal, vårdnadshavare och elever inom
SÅHD 23.2.2021

Ålands landskapsregering
22.2.2021: Utbildningsbyråns beslut nr 57 U2 gällande Tillstånd att
bedriva grundskoleutbildning för vuxna.
22.2.2021: Utbildningsbyråns beslut nr 58 U2 gällande Utredning gällande organisationen av resurser för elever i behov av stöd i grundskolan.
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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KS § 48

KOMMUNDIREKTÖRENS TJÄNSTEMANNABESLUT TILL KÄNNEDOM

Kommunstyrelse 23.02.2021 § 48
År 2021:
Semester:
Anställning: 3
Uppsägning:
Förordnande:
Erfarenhetstillägg:
Kompensationsledigt:
Arbetstidsarrangemang:
Inköp:
Tjänstledighet:
Familjeledigheter:
Sjukledigheter:
Vård av sjukt barn:
Deltagande i utbildning: 4
Föris- och eftisavgifterna:
Omvandling av semesterpenning:
Ensamföretagarstöd:
Avbetalningsplan:
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
Protokolljusterarnas signatur

Ordf.
Sekr.

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Dnr: KANSLI 38/2021
KS § 49

FÖRFRÅGAN OM PLANERING KRING ÄLDRERÅD

Kommunstyrelse 23.02.2021 § 49

Hammarlands kommun har den 5 februari 2021 inkommit med en förfrågan till Eckerö kommun för att höra kommunens planer kring äldrerådet. Om svar anhålles senast 15 mars 2021.
Konstateras att Eckerö kommun har redan innan den nya äldrelagen
(2020:9) trädde ikraft haft ett eget äldreråd och att ett nytt råd för år
2021 har blivit tillsatt genom kommunstyrelsens beslut KS § 396
8.12.2020.
Av Hammarlands protokollsutdrag framgår även att Hammarlands
kommun har skickat en fråga till Finström, Geta, Saltvik, Sund och
Vårdö för att höra om kommunen kan vara med i ett gemensamt
äldreråd.
Om uppgifterna för äldrerådet stadgas i äldrelagens (2020:9) 7 § (beredningen av plan för att stöda den äldre befolkningen), 8 § (lämna
utlåtande i samband med verksamhetsutvärderingen) och 10 § (rådgivande organ och utlåtanden).

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen bereder äldrerådet i Eckerö möjlighet att inkomma
med yttrande i ärendet. Svaret bör vara kommunstyrelsen tillhanda
senast 8 mars 2021 för att kunna beaktas.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omdelbart.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KS § 50

BREV TILL LANDSKAPSREGERINGEN ANGÅENDE FASTIGHETSSKATTEN

Kommunstyrelse 23.02.2021 § 50
-

Bilaga: Föglö kommun brev till landskapsregeringen Initiativ för
friare fastighetsbeskattning, 22 december 2020

Föglö kommun har december 2020 inlämnat det bifogade initiativet till
Ålands andskapsregering angående friare reglering av fastighetsbeskattning på Åland. I brevet konstaterar Föglö kommun att fastighetsskattelagstiftningen på Åland är en s.k. blankettlag i huvudsak men
med några låsta procentsatser, vilket gjort att de åländska kommunerna är försatt i ett sämre läge än övriga kommuner i landet. Härvid
konstaterar Föglö kommun att friare fastighetsbeskattning kunde
ännu mera än idag utgöra ett alternativ till höjd inkomstskatteprocent.
Eckerö kommun delar Föglö kommuns synpunkter och understöder
Föglö kommuns initiativ för friare fastighetsbeskattningen och förslaget om att öppna upp fastighetsskattelagstiftningen genom av att
gränserna för fastighetsskatterna helt skulle slopas så att kommunerna fritt kan fastställa sina fastighetsskatter på samma sätt som beträffande inkomstskatteprocenten.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om att meddela till landskapsregeringen
att Eckerö kommun understöder Föglö kommuns förslag om att gränserna för fastighetsskatterna helt skulle slopas så att kommunerna
fritt kan fastställa sina fastighetsskatter.
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
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KS § 51

AVSLUTANDE AV EN BANKTJÄNST

Kommunstyrelse 23.02.2021 § 51
Kommunkansliets allmänna förvaltning har konstaterat att kommunen
inte längre är i behov av kommunens nuvarande tjänst Nordea Corporate netbank.
Tjänsten Nordea business bedöms mer ändamålsenlig för kommunens förändrade och mera begränsade behov.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att avsluta banktjänsten Nordea Corporate
netbank.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Dnr: KANSLI 326/2020
KS § 52

REMISS, FÖRSLAG TILL LÄROPLAN FÖR BARNOMSORGEN PÅ ÅLAND

Kommunstyrelse 23.02.2021 § 52
UFN 15.2.2021 § 2
Kommunstyrelse 19.01.2021 § 6
Landskapsregeringen har den 16.12.2020 inkommit med en remissbegäran över förslaget till Läroplan för barnomsorgen i landskapet
Åland. Remisstiden pågår till den 15.3.2021.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till skol- och fritidsnämnden för
utlåtande. Utlåtande ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast
1.3.2021.
BESLUT:
Enligt förslag.
UFN 15.2.2021 § 2
-

Bilaga 1/1/2021 Förslag till läroplan för barnomsorgen i landskapet Åland
Bilaga 2/1/2021 Synpunkter och kommentarer på förslaget till ny
läroplan

Ålands landskapsregering har 16.12.2020 inkommit med en remissbegäran gällande utkast för den nya läroplanen för barnomsorgen i
landskapet Åland. Landskapsregeringen ber kommunerna att lämna
in synpunkter gällande läroplanen senast 15.3.2021.
Barnomsorgsledaren tillsammans med personalen i daghemmet och
specialläraren i barnomsorg har givits möjlighet att inkomma med
egna synpunkter och kommentarer på förslaget till ny läroplan.
Allmänt kan konstateras att planen är bra upplagd, har bra struktur
och är lättläst. Positivt är även det tydliga upplägget av lärområdena i
barnomsorgen med specifika mål för verksamheten. Läroplanen träder i kraft från och med 1.8.2021 och är avsedd för hela barnomsorgens verksamhet.
Barnomsorgen har som uppdrag att skydda och främja barnets rätt till
en god och trygg barndom. Barnomsorgen består av pedagogik och
omsorg och lägger grunden till det fortsatta lärandet. En uppdaterad
läroplan som följer den nya landskapslagen om barnomsorg 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
23.02.2021

grundskola är nödvändig för att förenhetliga barnomsorgen och förundervisningen i landskapet Åland.
Den kommitté som har tagit fram förslaget till läroplan för barnomsorgen har i sitt arbete hört sakkunniga och verksamma inom barnomsorgen i landskapet. Vidare har kommittén i sitt arbete med läroplanen beaktat samordningen med grundskolans läroplan, tydliga målsättningar, samarbete med skolan och det övriga samhället, digitaliseringen, EU:s nyckelkompetenser med tonvikt på vardagskompetens och social- och lärandekompetens vilket innebär bland annat att
ge redskap för hälsa, säkerhet, samarbete, människorelationer och
miljömässig hållbarhet.
Förslag:
Utbildnings- och fritidsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att
det som framkommer i bilaga 2/1/2021 inlämnas så som remissutlåtande till Ålands landskapsregering beträffande förslag till läroplan för
barnomsorg i landskapet Åland.
Beslut:
Enligt förslag.
Kommunstyrelse 23.02.2021 § 52
-

Bilaga: Förslag till läroplan för barnomsorgen i landskapet Åland
Bilaga: Synpunkter och kommentarer på förslaget till ny läroplan

Utbildnings- och fritidsnämnden har inkommit med ett förslag till
kommunens utlåtande till landskapsregeringen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen inlämnar de av bilagan framkomna synpunktern till
landskapsregeringen.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Dnr: KANSLI 6/2021
KS § 53

BEGÄRAN OM YTTRANDE ÖVER EVENTUELLT ÅTERINFÖRANDE AV RUTTAXA FÖR
SKOLSKJUTSAR

Kommunstyrelse 23.02.2021 § 53
UFN 18.2.2021 § 4
Kommunstyrelse 19.01.2021 § 12
På Hammarlands kommuns initiativ har Ålands landskapsregering
den 29.12.2020 inkommit med begäran om yttrande över eventuellt
återinförande av ruttaxa för skolskjutsarna. Eckerö kommuns synpunkter bör vara landskapsregeringen tillhanda senast den
28.2.2021.
Ålands landskapsregering upphörde år 2009 att fastställa tariffer för
ruttaxan. Enligt Åsubs statistik över utgifterna för skolskjutsarna var
kostnaderna år 2008 för Eckerö kommun 46 000 euro. År 2009 ökade
kostnaderna till 53 000 euro och år 2018 var kostnaden redan 79 000
euro (kostnadsökningen 2008-2018 72 %). Således kan konstateras
att utgifterna har ökat avsevärt efter att ruttaxorna inte längre fastställdes av landskapsregeringen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen inbegär skol- och fritidsnämndens utlåtande i
ärendet. Utlåtandet bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast
16.2.2021.
BESLUT:
Enligt förslag.
UFN 18.2.2021 § 4
-

Bilaga 3/1/2021: Begäran om yttrande angående ev. återinförande
av ruttaxa för skolskjutsar

Ålands landskapsregering har 29.12.2020 genom beslut 488 I1 beslutat att begära in yttrande från kommunerna, berörda kommunalförbund och branschföreningar angående ett eventuellt återinförande av
ruttaxa för skolskjutsar, enligt bilaga 3/1/2021.
Yttrandet skall vara landskapsregeringen tillhanda senast 28.2.2021.
Orsaken till begäran är ett brev från Hammarlands kommun som vill
uppmärksamma Ålands landskapsregering på den kostnadsutvecklProtokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
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ing som skett vad gäller skolskjutsarna sedan systemet med ruttaxa
avskaffades 2009.
Kostnaderna för skolskjutsar har under perioden 2008-2018 i det
närmaste fördubblats, vilket kan jämföras med Ålands konsumentprisindex som har ökat med 17 % under motsvarande tid. För Eckerö
kommun är kostnadsökningen något under genomsnittet för Åland
men hela 72 % högre än vad kostnaden var år 2008. Om man räknar
ut vad skolskjutskostnaden blir per elev visar det sig att ökningen är
109 % för Eckerös del. Sett till de åländska kommunerna i sin helhet
är det något över medelvärdet på 94 % för samtliga åländska kommuner. Kostnadsökningen per elev toppas av Föglö som en gång i tiden tog initiativ till att avskaffa ruttaxorna för att kunna få in anbud på
skolskjutsarna.
En orsak till att skolskjutskostnaderna har skjutit i höjden är den
minskade konkurrensen. Ett flertal mindre taxibolag har slutat under
de senaste fem åren och speciellt de lokala taxibolagen i form av enskilda näringsidkare slås ut av större bolag med flera bilar. Som en
följd av detta blir framkörningssträckorna längre vilket också är en
försämring ur miljöhänseende.
Ökad lagstiftning vad gäller säkerheten i taxibilarna medför att antalet
elever som får följa med i bilen begränsats samtidigt som nödvändig
tilläggsutrustning gjort att kostnaden för nya taxibilar stigit kraftigt. Det
leder i sin tur till problem vad gäller lönsamheten i branschen.
Ur ett regionalpolitiskt perspektiv kan det konstateras att kommunerna på södra Åland har varit något mer förfördelade än övriga distrikt.
En orsak till detta kan vara att skoleleverna inom södra Åland har
svårare att utnyttja kollektivtrafiken i samband med att de tar sig till
och från skolorna. Här behöver steg 2 av Trafikförsörjningsprogrammet sträva till att jämna ut eventuella skillnader mellan de olika skoldistrikten.
Införandet av en ruttaxa skulle säkert påverka lönsamheten i branschen negativt men den okontrollerade kostnadsökningen är inte försvarbar. Då det gäller att se över kommunernas lagstadgade verksamhet kan man snabbt konstatera att de senaste 10 årens kostnadsutveckling har varit alltför kraftig i jämförelse med kommunernas
övriga verksamhetsområden.
Taxitillståndsinnehavare med placering i landsbygdskommunerna
borde vara skyldiga att upprätthålla skolskjutstrafik i den egna kommunen. Idag finns det taxitillståndsinnehavare som inte lämnar in anProtokolljusterarnas signatur
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bud. Om det beror på att bilarna inte uppfyller kraven på skolskjuts eller om det beror på någon annan orsak är svårt att säga.
En kartläggning över taxitillstånd som utför skolskjutsar skulle vara
nödvändig för att se var de största behoven finns av en utökning av
antalet taxitillstånd för skolskjutsar med tanke på miljön och kommunernas ekonomi.
För att kommunerna skall komma åt den skenande kostnadsutvecklingen vad gäller skolskjutsar skulle ett återinförande av ruttaxan i
kombination med begränsningar av framkörningsavgifterna vara nödvändigt.
Förslag:
Utbildnings- och fritidsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att ett
utlåtande till Ålands Landskapsregering ges om att ruttaxan i kombination med begränsade framkörningsavgifter bör återinföras. Vidare
behöver landskapsregeringen i samband med planeringen av steg 2
av Trafikförsörjningsprogrammet sträva till att jämna ut eventuella
skillnader mellan de olika skoldistrikten beträffande elevernas möjlighet att använda sig av kollektivtrafik till och från skolorna.
Beslut:
Enligt förslag.
Kommunstyrelse 23.02.2021 § 53
Utbildnings- och fritidsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att ett
utlåtande till Ålands Landskapsregering ges om att ruttaxan i kombination med begränsade framkörningsavgifter bör återinföras. Vidare
föreslås att landskapsregeringen i samband med planeringen av steg
2 av Trafikförsörjningsprogrammet sträva till att jämna ut eventuella
skillnader mellan de olika skoldistrikten beträffande elevernas möjlighet att använda sig av kollektivtrafik till och från skolorna.
I sitt utlåtande behöver kommunstyrelsen dock ta i beaktande att
även om den allmänna trenden har visat en kostnadsökning för skoltransporterna så kan en bidragande orsak till ökade kostnader i Eckerö vara att konkurrensen inom kommunen har försvagats. Den av
nämnden föreslagna regleringen kan leda till ytterligare centralisering
av transportkapaciteten och på det sättet omöjliggöra för de perifera
kommunerna att lyckas med förmånligare upphandlingar. Vid bedömningen av kollektivtrafik till och från skolorna är det också av betydelse att transportbehovet i Eckerö sträcker sig till ett väldigt stort område och detta begränsar den ekonomiska och miljömässiga nyttan.
Protokolljusterarnas signatur
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att som utlåtande till Ålands landskapsregering framföra att istället för ruttaxan borde landskapsregeringen
överväga åtgärder som bjuder flera aktörer till taximarknaden och på
det sättet skapa lokal företagsamhet.
BESLUT:
Enligt förslag.
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OMBILDANDE AV KLASSLÄRARTJÄNST TILL SKOLFÖRESTÅNDARE FR.O.M. 1.8.2021

Kommunstyrelse 23.02.2021 § 54
UFN 18.2.2021 § 6
Kommunstyrelse 09.02.2021 § 31
SKFN 3.12.2020
Den nya landskapslagen och landskapsförordningen om barnomsorg
och grundskola träder i kraft fr.o.m. 1 januari 2021. Enligt landskapsförordningen § 24 ska då den som är behörig skolföreståndare ha avlagt studier i ledarskap och/eller förvaltning som omfattar minst 25
akademiska poäng eller en examen i undervisningsförvaltning som
omfattar 15 studiepoäng samt har avlagt ett godkänt prov i åländsk
barnomsorgs- och grundskolelagstiftning. Enligt 32 § ska ovan
nämnda krav uppfyllas senast sex månader efter att tjänsteutövningen inletts.
Maria Bonds förordnande som skolföreståndare vid Eckerö skola
upphör den 31.7.2021. Maria innehar en tillsvidare tjänst som klasslärare i Eckerö kommun. När Maria avslutar sitt förordnande som skolföreståndare innebär det att hon återgår till tjänsten som klasslärare
fr.o.m. 1.8.2021.
En tjänst som skolföreståndare i Eckerö skola behöver därför inrättas
och tillsättas tillsvidare fr.o.m. 1.8.2021. För närvarande finns det inte
några inrättade lärartjänster vid Eckerö skola som är vakanta. Två
tjänster är tidsbundna för tiden 1.8.2020 - 31.7.2021. Det handlar om
en tidsbunden tjänst som timlärare i huvudsyssla med klassläraruppgifter 16 timmar/vecka och en tjänst som speciallärare. Tjänsten som
speciallärare innehas dock för närvarande av Heidi Sorvettula som
innehar en tillsvidare tjänst som klasslärare vid Eckerö skola.
Elevunderlaget vid Eckerö skola ser under de kommande fyra läsåren
ut att öka enligt nedanstående:
Läsår
2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025

Elevantal
49,00
56,00
59,00
66,00

Bedömningen är att Eckerö skola behöver en tillsvidare tjänst som
speciallärare för att kunna möta det specialundervisningsbehov som
finns vid skolan framöver.
Förslag: Skol- och fritidsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att
en tjänst som klasslärare vid Eckerö skola ombildas till skolförestånProtokolljusterarnas signatur
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dare fr.o.m. 1.8.2021. Vidare föreslår skol- och fritidsnämnden att en
ny tjänst som speciallärare inrättas vid Eckerö skola fr.o.m. 1.8.2021.
Beslut: Enligt förslag.
Kommunstyrelse 09.02.2021 § 31
Skol- och fritidsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att:
-

en tjänst som klasslärare vid Eckerö skola ombildas till skolföreståndare fr.o.m. 1.8.2021.
Tjänstebeskrivningen för skolföreståndartjänsten är underberedning i
skol- och fritidsnämnden. Kommunstyrelsen beräknas ha förslaget till
tjänstebeskrivningen tillhanda vid sitt möte den 23.2.2021.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar ärendet till sin kännedom och inväntar
tjänstebeskrivningsförslaget från skol- och fritisnämnden.
BESLUT:
Kommunstyrelsen antecknar ärendet till sin kännedom och inväntar
tjänstebeskrivningsförslaget från skol- och fritisnämnden.
UFN 18.2.2021 § 6
Bilaga 6/1/2021: Förslag till tjänstebeskrivning för skolföreståndare
Utbildningschefen har tagit fram ett förslag till tjänstebeskrivning för
en tjänst som skolföreståndare. Tjänstebeskrivningen bygger på de
tjänstebeskrivningar för rektorer som finns inom SÅHD.
För närvarande finns det inget stöd i UKTA-avtalet för tjänster som
skolföreståndare. Enligt avtalschef Jesper Strandvik vid KAD kommer
man under våren att förhandla fram ett avtal för skolföreståndare som
ska gälla fr.o.m. 1.8.2021. Under tiden som avtal saknas kan del D
lokalt skolledaravtal om anställningsvillkor för skolledare i grundskolor
tillämpas.
Förslag:
Utbildnings- och fritidsnämnden godkänner förslaget till tjänstebeskrivning för en tjänst som skolföreståndare och skickar det till kommunstyrelsen för behandling.
Beslut:
Enligt förslag.
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Kommunstyrelse 23.02.2021 § 54

Utbildnings- och fritidsnämnden föreslår att tjänstebeskrivning för en
tjänst som skolföreståndare godkänns i enlighet med bilaga.
Enligt 5:14 i förvaltningsstadgan för Eckerö kommun fastställer och
reviderar kommunstyrelsen arbetsbeskrivningar och tjänstebeskrivningar för anställd personal med undantag för de tjänstemän som anställs av kommunfullmäktige.
Enligt Utbildningsstadga för Eckerö kommun (s. 7), fatställd av kommunfullmäktige 18.2.2021 KF § 8, anställs föreståndaren av utbildnings- och fritidsnämnden.
Föreslaget är att en klasslärartjänst ombildas till en skolföreståndare
fr.o.m. 1.8.2021.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen fastställer tjänstebeskrivningen för skolföreståndare i enlighet med bilagan. Tjänstebeskrivningen delges kommunfullmäktige till kännedom.
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att en tjänst som klasslärare vid Eckerö skola ombildas till skolföreståndare fr.o.m. 1.8.2021.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 55

FYLLNADSVAL, NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

Kommunstyrelse 23.02.2021 § 55
Kommunstyrelse 09.02.2021 § 32
Enligt KF § 20 (27.2.2020) består närings- och kulturnämnden under
mandattid 2020-2023 av fem (5) ledamöter med fem (5) gruppvisa ersättare. Enligt nämnda beslut fastställdes nämndens sammansättning
enligt följande:
Ledamöter:
Johan Hilander, viceordförande
Åsa Häggblom
Robert Andersson
Johan Hellström, ordförande
Teres Backman

Gruppvisa ersättare:
Glenn Tiitta
Lillemor Idman
André Sjöström
Joel Widengren
Monika Fogelström

Johan Hellström, ordförande i närings- och kulturnämnden, har avlidit.
Fyllnadsval behöver därför ske.
Enligt 51 § 3 mom. i kommunallagen (1997:73) för Åland ska kommunfullmäktige utse band dem som utsetts till ledamöter i en nämnd
vid samma valförrättning en ordförande och en vice ordförande om
inte annat är föreskrivet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att ett fyllnadsval ska förrättas.
Kommunstyrelsen föreslår vem som ska besätta platsen och vilka
som ska fungera som nämndens ordförande och viceordförande.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet.

Kommunstyrelse 23.02.2021 § 55
Bordlagt ärende.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att ett fyllnadsval ska förrättas.
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Kommunstyrelsen föreslår vem som ska besätta platsen och vilka
som ska fungera som nämndens ordförande och viceordförande.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att bordlägga ärendet.
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KS § 56

ARBETSGRUPP: ÄLDREOMSORG

Kommunstyrelse 23.02.2021 § 56
Socialnämnden föreslog vid sitt möte att nämnden skulle ha en gemensam genomgång med kommunstyrelsen gällande inriktningen på
planeringen av äldreomsorgen i Eckerö. Ett informellt möte mellan
kommunstyrelsen och socialnämnden ägde rum den 17.2.2021 och
på mötet väcktes initiativ om en arbetsgrupp bestående av en representant från socialnämnden, en representant från kommunstyrelsen,
en representant från kommunfullmäktige och en representant från
äldrerådet. Tanken med den gemensamma arbetsgruppen var att
gruppen skulle arbeta fram en gemensam vision för kommunen angående äldreomsorgen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om att tillsätta en arbetsgrupp för äldreomsorg bestående av fyra medlemmar. Arbetsgruppen har som uppgift att utarbeta ett förslag för en vision för kommunens äldreomsorg.
Kommunstyrelsen utser även gruppens ordförande och viceordförande samt en sekreterare för gruppen.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören efterhör ett namnförslag från äldrerådets ordförande.
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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: 44-50, 52-53, 55-56 §§
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 51, 54 §§
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: 51, 54 §§
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delgivning av beslutet.

Rättelseyrkandets innehåll

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

Myndighet till vilken besvär
kan anföras samt besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. Ändring i ett
beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändras med anledning av rättelseyrkandet kan ändring i beslutet sökas
genom kommunalbesvär av part eller kommunmedlem. Ett beslut får
överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att beslutet tillkommit i felaktig ordning, den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller om beslutet strider mot lag.
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands Förvaltningsdomstol
PB 31
22101 Mariehamn
Kommunalbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar
Förvaltningsbesvär, paragrafer:
Besvärstid dagar
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands landskapsstyrelse
Pb 60
22101 Mariehamn
Paragrafer:
Besvärstid 30 dagar
Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet.

Besvärskrift

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

Inlämnande av

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före be-
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besvärshandlingarna

svärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post
eller genom bud, men i så fall på sändarens eget ansvar. Handlingarna
skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Tilläggsuppgifter

Fogas till protokollet
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