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Tisdagen 02.11.2021 kl. 18:30– 23:35

Sammanträdesplats

Kommunkansliet

FÖREDRAGNINGSLISTA
KS § 289

Kallelse och beslutförhet

KS § 290

Val av protokolljusterare, tid

KS § 291

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KS § 292

Delgivningar

KS § 293

Budget 2021, anslag för personalfrämjande åtgärder

KS § 294

Investeringsbudget 2022

KS § 295

Kommunal inkomstskatt 2022

KS § 296

Kommunal fastighetsskatt 2022

KS § 297

Hundskatt för skatteåret 2021

KS § 298

Kommunala arvoden 2022

KS § 299

Internkontroll

KS § 300

Utvärderingen av den gemensamma barn- och
äldreomsorgsledartjänsten med Hammarlands kommun

KS § 301

Uppdatering av förvaltningsstadga

KS § 302

Anhållan om köp av mark

KS § 303

Fyllnadsval, närings- och kulturnämnden

KS § 304

Ålands Vatten Ab, inbjudan till informations- och
diskussionsmöte

KS § 305

Licensavtal CaLa Security Design

KS § 306

Motion om öppenhet i kommunen

KS § 307

Annonspriser för Kommuninfo 2022

KS § 308

Öppethållningstider, kommunkansliet

KS § 309

Remiss gällande förverkligande av läs- och
skrivkunnighetsskedet-slutrapport

KS § 310

Öjvägens vägstämma, direktiv

KS § 311

Ansökan om lån med betalningsgaranti

KS § 312

Äldreomsorg, Solgården

KS § 313

Ekebo B 1

Eckerö 29.10.2021

ECKERÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE

KOMMUNSTYRELSE

Jan-Anders Öström
Kommunstyrelsens ordförande
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 5.11.2021 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens
hemsida www.eckero.ax.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
02.11.2021

Nr.
18

Plats och tid

Kommunkansliet tisdagen 02.11.2021 kl. 18:30-23:34

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

Rune Söderlund, frånvarande
Anders Svebilius

kommunfullmäktiges ordförande
kommunfullmäktiges viceordförande
ekonom

Paragrafer

Maarit Grönlund, 289-298 §§
289 – 313 §§

Underskrifter

ordförande

sekreterare

Jan-Anders Öström

Raine Katajamäki

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö torsdagen den 4.11.2021, kl. 20.00.

Britt Berthén-Eklund

Susann Fagerström

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby den 5.11.2021 kl. 12.00.

Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid

Raine Katajamäki

Underskrift

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2

Sammanträdesdatum
02.11.2021
KS § 289

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelse 02.11.2021 § 289
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.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
02.11.2021
KS § 290

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID

Kommunstyrelse 02.11.2021 § 290
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 Britt Berthén-Eklund och Susann Fagerström
till protokolljusterare.
Protokollet ska vara justerat senast den 4.11.2021 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.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
02.11.2021
KS § 291

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunstyrelse 02.11.2021 § 291
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänds med följande ändring:
- Fritidsledare och skolans idrott, tas tillbaka
- Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom, tas tillbaka
- Ekebo B 1, nytt ärende
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
02.11.2021
KS § 292

DELGIVNINGAR

Kommunstyrelse 02.11.2021 § 292
6.10.2021: Lr beslut 242 U2 Beviljande av landskapsandel för kommunernas utbildningsverksamhet 2021
6.10.2021: Förändring av landskapsförordning 2011:24 om en trafiktaxa för personfordran med buss i yrkesmässig trafik i landskapet
Åland
12.10.2021: Ålands landskapsregerings beslut och bilagor gällande
socialvårdsplan 2021-2025, nytt beslut om landskapsandelar samt
basbelopp för landskapsandelen för driften av socialvården och socialtjänsten 2022
15.10.2021: Information från Ålands landskapsregering - Sammanställning av ny lagstiftning om servering av alkoholdrycker
28.10.2021: VIS samverkansmöte 18.10.2021
Skatterater, oktober 2021
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
02.11.2021
KS § 293

BUDGET 2021, ANSLAG FÖR PERSONALFRÄMJANDE ÅTGÄRDER

Kommunstyrelse 02.11.2021 § 293
Den 23.9.2021 hölls ett ledningsgruppsmöte och konstaterades att
önskemålet är det inte heller detta år arrangeras en gemensam personalfest utan medlen föreslås omfördelas till enheterna på samma
sätt som förra året (KS § 287/13.10.2020).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att anslaget för personalfrämjande åtgärder
fördelas enhetsvis men bokförs under kommunfullmäktige.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
02.11.2021
KS § 294

INVESTERINGSBUDGET 2022

Kommunstyrelse 02.11.2021 § 294
Bilaga:
- Arbetsbudget för investeringar år 2022 (KS § 294/2.11.2021)
Kommundirektörens förslag:
Antecknas till kännedom.
BESLUT:
Antecknades till kännedom.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
02.11.2021
KS § 295

KOMMUNAL INKOMSTSKATT 2022

Kommunstyrelse 02.11.2021 § 295
Bilagor:
1. Prognos (Kommunförbundet) KS § 295/2.11.2021
2. Budgetering av skatter KS § 295/2.11.2021
Ekonomichef Maarit Grönlund är närvarande under ärendets behandling.
Kommunstyrelsen har tidigare uttalat ett långsiktigt mål att närma sig
medeltalet för skatteörets uttaxering för kommunerna på Åland. På
basen av den nuvarande situationen finns det inte någon möjlighet att
sänka inkomstskattesatsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att inkomstskattesatsen för år 2022 fastställs till 19,00%.
Paragrafen justeras omedelbart.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
02.11.2021
KS § 296

KOMMUNAL FASTIGHETSSKATT 2022

Kommunstyrelse 02.11.2021 § 296
Bilagor:
1. Fastighetsskatt, beräkning (Finlands kommunförbund) KS § 296 /
2.11.2021
2. Budgetering av skatter KS § 296/2.11.2021
Ekonomichef Maarit Grönlund är närvarande under ärendets behandling.
Konstateras att inför 2022 finns skäl att öka skattetrycket i kommunen
för att klara av det prognostiserade underskottet. Samtidigt är kommunens mål att fortsatt vara en attraktiv ort för både bosättning och
näringsverksamhet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige kommunala fastighetsskattesatser 2022 enligt följande:
Byggnader för stadigvarande boende 0,00%
Andra bostadsbyggnader 0,90%
Allmän fastighetsskatt 0,70%
Allmännyttigt samfund 0,00%
Paragrafen justeras omedelbart.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
02.11.2021
KS § 297

HUNDSKATT FÖR SKATTEÅRET 2021

Kommunstyrelse 02.11.2021 § 297
Enligt landkapslag om hundskatt (ÅFS 77/81) skall det årligen fastställas huruvida hundskatt uppbärs i kommunen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att hundskatt inte
skall uppbäras i Eckerö kommun för skatteåret 2021.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
02.11.2021
KS § 298

KOMMUNALA ARVODEN 2022

Kommunstyrelse 02.11.2021 § 298
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige arvodering för 2022 enligt
följande:
Årsarvoden för ordförande 2022
Kommunfullmäktige 900 €
Kommunstyrelsen 2100 €
Skol- och fritidsnämnden 800 €
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 förhindrad
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 tolftedel
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 valnämnd
Grund + 50%
Ordförandena i tekniska nämnden, närings- och kulturnämnden, skolnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt byggnadstekniska
nämnden 45,00 €
Styrelsens representanter i nämnder 40,00 €
Andra uppdrag och förrättningar
Sammanträdesarvode för möte eller uppdrag som inte ersätts på annat
sätt 30,00 €
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
02.11.2021

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 ledamöter 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 valförrättningen, 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 tjänstemän
eller annan tjänsteman som anmodats att medverka vid sammaträdet,
erhåller ett tillägg på 50% på sitt grundarvode för varje påbörjad timme
som sammanträdet överstiger två timmar enligt förtydligande 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 justeringen är
utanför flextid och inte genast efter sammanträdet eller på följande
möte.
Vid justering av kommunfullmäktiges budgetprotokoll utgår dubbelt arvode.
Vald justerare som utan giltig orsak och avisering uteblir från förhandsbestämt justeringssammanträde varvid justering måste ske vid ett senare tillfälle, förlorar sitt justeringsarvode för det därav föranledda extra
justeringstillfället.
Övriga arvoden och ersättningar
Revisorernas arvoden utgår enligt räkning.
Särskilda uppdrag såsom konsultuppdrag utförda av enskilda ledamöter ersätts enligt överenskommelse på förhand.
Telefonersättning
Telefonersättning till förtroendevalda erläggs efter särskild prövning i
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till på- Utdragets riktighet
seende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE
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Sida
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Sammanträdesdatum
02.11.2021
kommunstyrelsen.

Reseersättning
Reseersättning erhålls enligt skattestyrelsens beslut och enligt gällande kollektivavtal.
Förlorad arbetsinkomst
Samtliga ovan nämnda sammanträdesarvoden inkluderar ersättning
för förlorad arbetsinkomst.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt att skrivningen avseende förlorad arbetsinkomst stryks. Istället föreslår kommunstyrelsen följande:
Heldagsarvode
För planerade heldagsmöten utbetalas ett dagsarvode som uppgår till
200€. Ordförande erhåller ett dagsarvode på 250€.
I övrigt enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
02.11.2021
KS § 299

INTERNKONTROLL

Kommunstyrelse 02.11.2021 § 299
Närings- och kulturnämnden 25.10.2021 § 25
Socialnämnden 06.09.2021 § 41
Byggnadstekniska nämnden 06.09.2021 § 97
Kommunstyrelse 08.06.2021 § 163
Eckerö kommuns förvaltningsstadga innehåller grunderna för den interna kontrollen. Dessutom ingår bestämmelser om internkontroll på
en övergripande nivå i kommunens årliga verksamhetsberättelser.
För att skapa en mer strukturerade, detaljerade och tydligare rutiner för
kommunens interna kontroll och kvalitetssäkring har förvaltningen
framtagit ett förslag till en separat policy som samlar olika ämneshelheter i ett och samma dokument. Detta ska leda till i första hand till att
kommunens personal och förtroendevalda bättre känner till ansvarsfördelningen, rutinerna och processerna som styr förvaltningen av
kommuninvånarnas gemensamma medel. I förlängningen ger de tydligare bestämmelserna för den interna kontrollen grund för effektiveringen av kommunens verksamhet samt bättre och mer förutsebar service till kommuninvånarna. Det föreslagna dokumentet ger också
bättre verktyg för kommunstyrelsen att sköta den i Eckerö kommuns
förvaltningsstadga angett övervakningsuppgift avseende kommunens
förvaltning.
Förslaget till kommunens direktiv om den interna kontrollen har behandlats av kommunens ledningsgrupp den 21 maj 2021.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen skickar förslaget på remiss till kommunens nämnder. Svaret bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast 30.9.2021.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
02.11.2021
Byggnadstekniska nämnden 06.09.2021 § 97

Förslag till internkontrolldirektiv för Eckerö kommun kan ses i Bilaga,
BTN 06.09.2021, § 97.
Kommunteknikerns förslag:
Byggnadstekniska nämnden förordar framtaget förslag till internkontroll och har inget att tillägga.
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden besluter att kommunteknikerns förslag
godkänns.
Socialnämnden 06.09.2021 § 41
Kommunstyrelsen tillfrågar nämndernas utlåtande gällande förslaget
till internkontrolldirektiv för Eckerö kommun som kan ses i bilaga.
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledarens förslag:
Socialnämnden konstaterar att internkontroll och kvalitetssäkring är en
viktig del av kommunens arbete för att bland annat säkerställa rättssäker hantering av kommunala ärenden och transparent användning av
offentliga medel. Socialnämnden anser att förslaget till interkontrolldirektiv är omfattande, detaljerad och välskriven samt beskriver olika
aspekter av kvalitetssäkring på ett utförligt sätt. Av den anledningen
bör direktivet inte heller benämnas enbart internkontrolldirektivet utan
”Kommunens kvalitetssäkring” med passande underrubrik bör användas eftersom kvalitetssäkring är ett bredare begrepp som utöver internkontrollen också innefattar uppföljning som utförs av förtroendevalda
och intern revision. Socialnämnden förordar framtaget förslag till internkontroll och skickar härmed sitt utlåtande till Kommunstyrelsen för vidare behandling.
BESLUT:
Socialnämnden omfattade förslag till beslut gällande internkontrollen.
Närings- och kulturnämnden 25.10.2021 § 25
Bilaga:
- NKN 25 § / 25.10.2021 Förslag till Interkontrolldirektiv
Kommunstyrelsen inbegär närings- och kulturnämndens utlåtande
över förslaget till Internkontrolldirektiv i Eckerö kommun.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
02.11.2021

FÖRSLAG:
Närings- och kulturnämnden beslutar om att ge ett utlåtande till kommunstyrelsen.
BESLUT:
Närings- och kulturnämnden har kontrollerat förslaget utifrån nämndens verksamhet och förordar det liggandet förslaget.
Kommunstyrelse 02.11.2021 § 299
Bilaga:
- KS 299 § 2.11.2021 Förslag till Kvalitetssäkring i Eckerö kommun
Remissvar har inkommit från byggnadstekniska nämnden, socialnämnden samt närings- och kulturnämnden:
-

BTN: Byggnadstekniska nämnden förordar framtaget förslag till internkontroll och har inget att tillägga.
SN: Direktivet ska benämnas ”Kommunens kvalitetssäkring”.
Nämnden förordar framtaget förslag.
NKN: Förordar förslaget.

Förslaget är reviderat av kommundirektören den 28.10.2021 med vissa
specificeringar avseende 4. Materialförvaltning, 6.6. Tjänsteinnehavarens beslut, 8.4 Budgetändringar, 9.5 Hantering av försäljningsfakturor
och en ny punkt 10. Investeringar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att förslaget till
Kvalitetssäkring i Eckerö kommun fastställs.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt att ändra skrivningen i punkt 10.3. på följande
sätt:
-

Anskaffningar kan ses som investeringar om minst ett av de två
följande kriterierna uppfylls de uppfyller följande kriterier:

I övrigt enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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KS § 300

UTVÄRDERINGEN AV DEN GEMENSAMMA BARN- OCH
ÄLDREOMSORGSLEDARTJÄNSTEN MED HAMMARLANDS KOMMUN

Kommunstyrelse 02.11.2021 § 300
Bilagor:
- daghemsföreståndare utvärdering av tjänsten, KS § 300/2.11.2021
- hemserviceledaren och vik. hemserviceledaren utvärdering av
tjänsten, KS § 300/2.11.2021
- socialnämnden utvärdering av tjänsten, KS § 300/2.11.2021
- utbildnings- och fritidsnämnden utvärdering av tjänsten, KS §
300/2.11.2021
- barn- och äldreomsorgsledare utvärdering av tjänsten, KS §
300/2.11.2021
Eckerö kommun har ett samarbetsavtal med Hammarlands kommun
avseende tjänsten som barnomsorgs- och äldreomsorgsledare. Enligt
avtalet ska en utvärdering av arbetets organisering göras under oktober 2021 och under maj 2022. Mötestidpunkten med Hammarlands
kommun är fastställt till 3.11.2021.
Inför mötet med Hammarlands kommun har ett utlåtande inhämtats
från Eckerö kommuns följande verksamheter:
-

daghemsföreståndaren
hemserviceledaren
vik. hemserviceledaren
äldreomsorgs- och barnomsorgsledaren
socialnämnden
utbildnings- och fritidsnämnden
äldrerådet

I utlåtanderundan har förvaltningarna fått uttala sin uppfattning
huruvida den organisatoriska resurseringen är tillräcklig i förhållandet
till verksamheternas, nämndernas och äldrerådets behov.
Sammanfattning av de inkomna svaren:
-

SN: De planerade 25% äldreomsorgsledare kan vara för lågt för
det behov äldreomsorgen i kommunen har.
- Daghemsföreståndaren: Barn och äldreomsorg är vitt skilda områden och det nuvarande upplägget lämnar inte tid för barnomsorg i
Eckerö.
- Hemserviceledare och vik. hemserviceledare: 50% tjänstgöring i
Eckerö inte tillgodoser kommunens behov av barn-och äldreomsorgsledare. Tjänsten som äldreomsorgsledare kräver högre
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-

-

tjänsteprocent för att kunna fullgöra uppdraget. När äldreomsorgsledartjänsten planerades var tanken att denne skulle avlasta hemserviceledaren med diverse arbetsuppgifter, det har inte
förverkligats.
Utbildningschef på uppdrag av utbildningsnämnden: arbetsmängden för den gemensamma tjänsten är för stor för att en person ska
mäkta med arbetsuppgifterna. Föreslås att tjänsten delas upp i två
separata tjänster för att kunna möta det behov som finns.
Barn- och äldreomsorgsledaren föreslår i första hand att tjänsten
på sikt delas: äldreomsorg och barnomsorg behöver sina egna, separata tjänstepersoner som tar hand om dessa områden. I andra
hand att man utreder och gör förändringar i tjänsteuppgifterna så
att denna tjänsteperson kan arbeta med övergripande planering,
utveckling och ledning av verksamheterna i enlighet med målsättningen med tjänsten.

Härutöver konstateras att merparten av den gemensamma tjänsten har
gått åt tjänsteuppgifter i Hammarland vilket ska regleras i årets slutfakturering.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår till Hammarlands kommun att:
- tjänsten som barn- och äldreomsorgsledare omvandlas till en tjänst
som äldreomsorgsledare på 100 % av heltid, varav 50 % för Hammarland och 50 % för Eckerö
- en ny samarbetstjänst som barnomsorgsledare inrättas på 100 %,
varav 60 % för Hammarland och 40 % för Eckerö.
Paragrafen justeras omedelbart.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt att utse kommunstyrelsens ordförande tillsammans med kommundirektören att företräda Eckerö kommun vid utvärderingsmötet med Hammarlands kommun. I övrigt poängterar Eckerö kommun att en eventuell överskridning av den ordinarie arbetstiden
ska ske på bägge kommuners initiativ och med beaktande av tjänstekollektivavtalsbestämmelser.
I övrigt enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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KS § 301

UPPDATERING AV FÖRVALTNINGSSTADGA

Kommunstyrelse 02.11.2021 § 301
Kommunstyrelse 24.08.2021 § 206
Kommunstyrelse 29.06.2021 § 175
Kommunstyrelse 13.04.2021 § 92
Kommunstyrelse 23.03.2021 § 66
-

Bilaga: Förslag till revideringar i Förvaltningsstadga för Eckerö
kommun

Förvaltningsstadga för Eckerö kommun är i behov av uppdatering.
Ändringar föreslås till följd av reviderad lagstiftning inom barnomsorg,
äldreomsorg och övrig socialförvaltning. Föreslås även tekniska ändringar och införandet av bestämmelser om elektroniskt beslutsfattande
i enlighet med 9 § 2 mom. 7 punkten och 23b § i kommunallag
(1997:73) för landskapet Åland.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige fastställer ändringar i förvaltningsstadgan i enlighet med bilagan.
BESLUT:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för ytterligare kompletteringar.
Kommunstyrelse 13.04.2021 § 92
Reviderat förslag bifogas.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen bereder nämnderna möjlighet att inlämna utlåtande.
För att utlåtandet ska kunna tas i beaktande bör den vara kommunstyrelsen tillhanda senast 11.6.2021.
BESLUT:
Enligt förslag.
Kommunstyrelse 29.06.2021 § 175
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Nämndernas svar och ändringsförslag bifogas. Samtliga nämnder förordar de av kommunstyrelsen föreslagna ändringarna. Endast byggnadstekniska nämnden hade föreslagit vissa justeringar. Dessa har beaktats och förslaget har reviderats. Härutöver har förvaltningsstadgans
layout förbättrats och en innehållsförteckning infogats.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om ändringar i förvaltningsstadgan enligt bilaga.
BESLUT:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för utredning av vilka benämningar andra kommuner har på nämnderna inom de nyinrättade verksamhetsområdena.
Kommunstyrelse 24.08.2021 § 206
Exempel på nämndernas olika namn:
Saltvik och Lemland: utbildningsnämnd och äldreomsorgsnämnd
Sund: Omsorgsnämnd + Utbildningsnämnd (barnomsorg, skola, fritidsverksamh. bibliotek och kultur)
Finström: Invånarnämnd (soc.väsendet där barnomsorg ingår, skolväsende, kultur och fritid, äldreomsorg)
Jomala: kommunstyrelsen
Lumparland: social och omsorgsnämnd och utbildningsnämnd
Geta: kommunstyrelsen
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att bereda socialnämnden och utbildningsoch fritidsnämnden möjlighet att inkomna med förslag på nya benämningar för respektive nämnd senast inom september 2021.
BESLUT:
Enligt förslag.
Socialnämnden 06.09.2021 § 42
Kommunstyrelsen efterfrågar socialnämndens förslag på nya benämningar för socialnämnden.
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledarens förslag:
Socialnämnden konstaterar att Kommunfullmäktige har i sitt beslut
18.02.2021 § 10 efterlyst närmare beredning på ett upplägg där kommunen även fortsättningsvis ”har en separat nämnd för äldreomsorgsfrågor”. Det kan också nämnas att utöver ovan exemplen på nämndernas olika namn finns äldreomsorgsnämnd som benämning även i
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bland annat Hammarland. Eftersom det även finns lagstadgat rådgivande organ benämnt åldreråd är det inte lämpligt med benämning äldrenämnden, detta för att undvika förväxling. Omsorgsnämnden kan anses som relevant men eftersom barnomsorgen numera inte tillhör socialnämndens område kan detta namn vara missvisande. I linje med
alla dessa aspekter anser socialnämnden att en lämplig och relevant
framtida benämning för socialnämnden skulle vara äldreomsorgsnämnd.
BESLUT:
Socialnämnden omfattade liggande förslag till beslut.
Kommunstyrelse 2.11.2021 § 301
Bilagor:
- BTN ändringsförslag 10.5.2021, KS § 301/2.11.2021
- BTN utlåtande 10.5.2021, KS § 301/2.11.2021
- NKN utlåtande 6.5.2021, KS § 301/2.11.2021
- SN utlåtande 3.5.2021, KS § 301/2.11.2021
- UFN utlåtande 26.5.2021, KS § 301/2.11.2021
- Förlag till reviderad förvaltningsstadga, KS § 301/2.11.2021
Kommunfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde den 28.10.2021 att
socialnämndens uppgifter överförs till kommunstyrelsen fr.o.m. år 2022
och konstaterade att det lagstadgade äldrerådet är avsedd att utgöra
remissinstans i frågor som berör äldre i den kommunala beslutsprocessen och att särskilda arbetsgrupper kan utses vid behov.
Härutöver beslöt kommunfullmäktige att upphäva stadgan för Eckerö
kommuns miljöfond.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om ändringar i förvaltningsstadgan enligt bilaga.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet tills kommunfullmäktige fattat beslut avseende upphävandet av Socialinstruktion i Eckerö
kommun med anledning av kommunfullmäktiges beslut KF §
55/28.10.2021.
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Dnr: KANSLI 268/2021
KS § 302

ANHÅLLAN OM KÖP AV MARK

Kommunstyrelse 02.11.2021 § 302
Bilagt (KS § 302/2.11.2021) Gunnar och Ann-Sofi Stjärnfelts anhållan
om köp av tilläggsmark.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till byggnadstekniska nämnden.
BESLUT:
Ann-Sofi Stjärnfelt meddela jäv. Kommunstyrelsen konstaterade att jäv
föreligger och Ann-Sofi Stjärnfelt lämnade sammanträdesrummet under ärendets behandling.
Kommunstyrelsen beslöt att byggnadstekniska nämnden ska avge utlåtande om försäljning i förhållande till gällande detaljplan. Svaret ska
vara kommunstyrelsen tillhanda senast 25.11.2021.
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KS § 303

FYLLNADSVAL, NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

Kommunstyrelse 02.11.2021 § 303
Kommunfullmäktige har genom 17.06.2021 § 25 beviljat Teres Backman befrielse från uppdraget som ledamot i närings- och kulturnämnden.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att ett fyllnadsval
ska förrättas samt vem som ska besätta platsen i nämnden.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår att Ann-Sofi Stjärnfelt utses som ledamot i
närings- och kulturnämnden och att Britt Berthén-Eklund utses som
gruppvis ersättare.
Paragrafen justerades omedelbart.
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ÅLANDS VATTEN AB, INBJUDAN TILL INFORMATIONS- OCH DISKUSSIONSMÖTE

Kommunstyrelse 02.11.2021 § 304
Bilaga:
- Ålands Vatten Ab, inbjudan till informations- och diskussionsmöte,
KS § 304/2.11.2021
Ålands Vatten Ab bjuder in 2-3 ägarrepresentanter per kommun/Ålands landskapsregering till ett gemensamt möte den 17 november i Blomstringe, Jomala.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om deltagande.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt att utse kommunstyrelsens viceordförande
Sven-Eric Carlsson och kommundirektören till mötet. Kommunstyrelsens ordförande Jan-Anders Öström kommer att närvara på mötet i
egenskap av bolagets representant.
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KS § 305

LICENSAVTAL CALA SECURITY DESIGN

Kommunstyrelse 02.11.2021 § 305
Närings- och kulturnämnden 25.10.2021 § 22
Kommunstyrelse 21.09.2021 § 239
Eckerö kommuns närings- och kulturnämnden har 9.5.2018 antagit offert från CaLa Security Design och den 18.5.2018 ingått ett avtal med
leverantören (bilaga). Avtalet gällde i tre år från datum för avtalets undertecknande och förlängs därefter ett år i taget. Avtalet ska sägas upp
senast 3 månader innan avtalsperioden löper ut. Sägs inte avtalet upp
inom den perioden förlängs avtalet automatiskt i ett år med uppsägningstid på 3 månader före avtalets utgång.
Enligt 6 kap. 1 § 2 mom. ankommer det på varje nämnd att inom sina
ansvarsområden framlägga förslag till avtal för styrelsens eller kommunfullmäktiges godkännande. Avtal gällande löpande verksamhet
och med en avtalstid om högst ett år, kan ingås av respektive nämnd.
Enligt nämndens beslut ingicks avtalet i syfte att sprida information till
ortsbor och besökande turister. Eckerö kommun är mitt i en process att
förnya kommunens hemsida och det bedöms ändamålsenligast att fokusera och samla informationsspridningen till den nya hemsidan och
att avtalet med CaLa Security Design därmed avslutas.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen inhämtar ett utlåtande från närings- och kulturnämnden.
BESLUT:
Kommunstyrelsen inhämtar ett utlåtande från närings- och kulturnämnden. Svaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda inom oktober 2021.
Närings- och kulturnämnden 25.10.2021 § 22
Bilagor:
- Närings- och kulturnämndens beslut 42 § / 9.5.2018, NKN 22 § /
25.10.2021
- Avtal, NKN 22 § / 25.10.2021
Kommunstyrelsen begär närings- och kulturnämndens utlåtande i
ärendet.
FÖRSLAG:
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Närings- och kulturnämnden beslutar att avge ett utlåtande till kommunstyrelsen.
BESLUT:
Närings- och kulturnämnden anser att det bedöms ändamålsenligast
att fokusera och samla informationsspridningen till den nya hemsidan
och att på hemsidan ska ett särskilt fokus läggas på närings- och kulturverksamheter i Eckerö kommun samt förordar uppsägningen av licensavtalet.
Kommunstyrelse 02.11.2021 § 305
Bilagor:
- Närings- och kulturnämndens beslut 42 § / 9.5.2018, KS §
305/2.11.2021
- Avtal, KS § 305/2.11.2021
Närings- och kulturnämnden har avgett följande utlåtande till kommunstyrelsen: ”Närings- och kulturnämnden anser att det bedöms ändamålsenligast att fokusera och samla informationsspridningen till den
nya hemsidan och att på hemsidan ska ett särskilt fokus läggas på närings- och kulturverksamheter i Eckerö kommun samt förordar uppsägningen av licensavtalet.”
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att säga upp avtalet med CaLa Security Design och att fokusera informationsspridningen till den nya hemsidan.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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Dnr: KANSLI 238/2020
KS § 306

MOTION OM ÖPPENHET I KOMMUNEN

Kommunstyrelse 02.11.2021 § 306
Närings- och kulturnämnden 25.10.2021 § 24
Socialnämnden 06.09.2021 § 43
Byggnadstekniska nämnden 21.06.2021 § 76
Kommunstyrelse 25.05.2021 § 154
Motionären Mikael Stjärnfelt yrkar att Eckerö kommun ska offentligöra
såväl föredragningslista som förslag, beredning och bilagor inför kommunfullmäktiges möten.
För det andra önskar motionären att ärenden och beredning inför kommunala nämnders och kommunstyrelsens möten ska offentligöras bör
analyseras.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att det inte råder hinder för att offentliggöra föredragningslista som förslag, beredning och bilagor inför kommunfullmäktiges möten och att en bestämmelse om offentlighet upptas
i förvaltningsstadgan som för tillfället revideras.
Gällande andra punkten angående offentligheten av nämndernas föredragningslistor inbegär kommunstyrelse utlåtande från nämnderna.
BESLUT:
Enligt förslag.
_______________
Byggnadstekniska nämnden 21.06.2021 § 76
Byggnadstekniska nämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att
ge utlåtande på inlämnad motion gällande öppenhet i kommunen angående offentlighet av nämndens föredragningslistor.
Idag publiceras nämndens ärendelista på kommunens anslagstavla
minst 4 dagar före nämndens sammanträde.
Kommunteknikerns förslag:
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
28

Sammanträdesdatum
02.11.2021
Byggnadstekniska nämnden avger följande utlåtande:

Att synliggöra föredragningslistorna i sin helhet inför ett sammanträde
skulle innebära en större inblick i ärendena för kommuninvånarna. Åtgärden skulle dock kunna skapa en partiskhet mellan kund och beslutsfattare vilket i sin tur kan leda till ökad press på de som är förtroendevalda samt ge minskad arbetsro.
En beredning är ett levande dokument fram till dess att beslut tagits i
ärendet. Ny information kan tillkomma i ärenden varför ett beslutsförslag kan ändras under mötets gång, detta kan innebära att felaktig information kommer ut innan beslut tagits i det fall beredningen framläggs.
Enligt ovanstående anser byggnadstekniska nämnden det inte lämpligt
att offentliggöra beredning.
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden besluter att kommunteknikerns förslag
godkänns.
Socialnämnden 06.09.2021 § 43
Kommunstyrelsen begär utlåtande från socialnämnden gällande offentlighet av nämndens föredragningslistor och konsekvensanalys av
sådan ändring.
Nuvarande situation är det att nämndens ärendelista med rubriker publiceras på kommunens elektroniska anslagstavla 4 dagar i förväg.
Denna ärendelista innefattar inte beredningen och bilagorna utan
dessa blir tillgängliga först när protokollet är justerat och publicerat.
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledarens förslag:
Socialnämnden avger följande utlåtande:
Socialnämnden konstaterar att motionären Mikael Stjärnfelt lyfter upp
ett viktigt ämne för den kommunala demokratin, nämligen offentligheten och möjligheten att ta del av offentliga handlingar i samband med
politiska organers arbete. I samband med ärendenas behandling i
nämnder är det dock viktigt att ta hänsyn till nämndens roll och uppdrag
i processen.
Nämndens uppdrag är att planera, leda, förverkliga och övervaka verksamheten på sitt ansvarsområde och i detta uppdrag ingår att vid
nämndsmöten fatta beslut i de ärenden där tjänstemannen inte har deProtokolljusterarnas signatur
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legering. Nämnden är i många fall den första instansen där olika ärenden inom nämndens ansvars- och kompetensområde behandlas på
beredning av sakkunnig tjänsteman. De folkvalda ledamöterna i nämnden bekantar sig i beredningen och materialet före nämndsmötet och
vid nämndsmöten diskuteras och behandlas ärendet under ledning av
ordföranden. Nämndsmöten erbjuder möjlighet till berörda ledamöter
att ställa frågor och under diskussionen kan ytterligare avgörande information tillkomma från såväl ledamöter som tjänstemannen. Vidare
kan även extra tillsatta ärenden tillkomma till nämndens behandling på
initiativ av både ledamöter och tjänstemännen, vilket påverkar processen ytterligare.
En viktig förutsättning för ärendenas rättsäkra och transparenta behandling i nämnden är att varje ärende kan diskuteras förutsättningslöst och oberoende av allmänhetens påverkan i detta skede. Detta bereder ledamöterna bästa möjligheter till saklig beslutsfattande i frågorna. Relativt många av nämndens ärenden fortsätter också till vidare
behandling hos andra kommunala organ såsom kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige samt även övriga nämnder. Således erbjuder
nämndens protokoll vidare möjligheter för kommuninvånarna och allmänheten att ta del av och påverka ärendenas fortsatta behandling i
ett senare skede. Vidare finns också i de ärenden där beslut fattas möjlighet till rättelseyrkande eller kommunalbesvär som ett sätt att påverka.
Med ovanstående motiveringar i åtanke anser socialnämnden att det
inte är ändamålsenligt och lämpligt att offentligöra mötesberedning inför nämndsmöten. I varje fall bör man göra en noggrann konsekvensanalys av förslagets förmodade effekter.
Socialnämnden omfattar därmed ovan förslag till utlåtande och skickar
det vidare till kommunstyrelsen.
BESLUT:
Socialnämnden omfattade förslaget till beslut.
Närings- och kulturnämnden 25.10.2021 § 24
Bilaga:
- NKN 24 § / 25.10.2021 Motion om öppenhet i kommunen
FÖRSLAG:
Närings- och kulturnämnden beslutar om att ge ett utlåtande till kommunstyrelsen.
BESLUT:
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Närings- och kulturnämnden har en önskan om att samtliga nämnder i
kommunen följer samma praxis. I övrigt följer närings- och kulturnämnden kommunstyrelsens riktlinjer.
Kommunstyrelse 02.11.2021 § 306
Bilaga:
- Motion om öppenhet i kommunen, KS § 306/2.11.2021
Byggnadstekniska nämnde, socialnämnden och närings- och kulturnämnden har avgett sina utlåtanden.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med motionen att kallelserna till
kommunfullmäktiges sammanträden publiceras i sin helhet på kommunens anslagstavla.
Kommunstyrelsen delger beslutet kommunfullmäktige till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
31

Sammanträdesdatum
02.11.2021
KS § 307

ANNONSPRISER FÖR KOMMUNINFO 2022

Kommunstyrelse 02.11.2021 § 307
Intäkterna från kommuninfo är endast marginella och påverkar inte
kommunens totala intäkter. Kommuninfo är en viktig informationskanal
för kommuninvånare. Kommundirektören bedömer inte att det
finns skäl för kommunen att inför 2022 besluta om några prisjusteringar
gällande annonspriserna.
Enligt KF § 80/22.10.2020 har kommunfullmäktige delegerat fastställandet av annonspriserna i Kommuninfo till kommunstyrelse tills ett nytt
beslut om delegering tas.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen fastställer följande annonspriser för år 2022:
Helsida 58,87 € exklusive moms
Halvsida 38,71 € exklusive moms
Kvartssida 20,16 € exklusive moms
BESLUT:
Enligt förslag.
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ÖPPETHÅLLNINGSTIDER, KOMMUNKANSLIET

Kommunstyrelse 02.11.2021 § 308
Enligt praxis brukar kommunkansliet hålla stängt under jul och nyår.
Kommundirektörens förslag:
Kommunkansliet håller stängt under perioden 23.12.2021 – 7.1.2022.
Kansliet öppnar igenom ordinarie tider 10.1.2022.
Informationen läggs ut i Infobladet och hemsidan.
BESLUT:
Enligt förslag.
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REMISS GÄLLANDE FÖRVERKLIGANDE AV LÄS- OCH SKRIVKUNNIGHETSSKEDETSLUTRAPPORT

Kommunstyrelse 02.11.2021 § 309
Bilaga:
- Remissbegäran och slutrapporten Förverkligande av läs- och skrivkunnighetsskedet, KS § 309/2.11.2021
Ålands landskapsregerings har genom beslut nr 255 U2 antecknat till
sin kännedom inlämnad slutrapport gällande ”Förverkligande av läsoch skrivkunnighetsskedet-slutrapport.” Landskapsregeringen beslöt
samtidigt att sända rapporten på remiss. Remisstiden utgår den 31 december 2021.
Kommundirektören förslag:
Kommunstyrelsen inhämtar utlåtande från utbildnings- och fritidsnämnden. Svaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast
2.12.2021.
BESLUT:
Enligt förslag.
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ÖJVÄGENS VÄGSTÄMMA, DIREKTIV

Kommunstyrelse 02.11.2021 § 310
Styrelsen för väglagen för Öjvägen 1-2 och Borgflyttsvägen har i en
lokaltidning den 26 oktober 2021 annonserat en kallelse till gemensam
årsstämma den 11.11.2021 kl. 18:30, Ekeborg.
I annonsen har meddelats att föredragningslistan kan fås av ordförande. Eckerö kommun har den 29.10.2021 från väglagets styrelseordförande John Hilander begärt föredragningslistan.
Kommunens ombud i enskilda väglag 2020-2023 är Johan Hilander
med Tage Mattsson som ersättare.
Kommunen har erhållit en ärendelista den 2 november 2021. Andra
handlingar finns till påseende hemma hos väglagets ordförande.
Kommundirektörens förslag:
Sven-Eric Carlsson anmälde jäv. Kommunstyrelsen konstaterade att
jäv föreligger och Sven-Eric Carlsson lämnade sammanträdesrummet
under ärendet behandling.
Kommunstyrelsen beslutar om följande direktiv:
Kommunens ombud ska verka för beslut som är i enlighet med landskapslagen (2008:59) om enskilda vägar samt ingånget avtal mellan
väglaget och kommunen (bilagt).
Med anledning av att kommunen inte på förhand har tagit del av bokslut 2020, revisionsrapport och budget 2021 kan kommunens ombud
inte ta ställning varken till förslaget att godkänna dessa handlingar eller
om beviljande av ansvarsfrihet.
Därtill ska Storfjärdskojans vägenheter och vägavgift fastställas med
hänsyn till den faktiska användningen.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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ANSÖKAN OM LÅN MED BETALNINGSGARANTI

Kommunstyrelse 02.11.2021 § 311
Bilagor:
- Ansökan om lån med betalningsgaranti, KS 311 § / 2.11.2021
Eckerö Ungdomsförening r.f. har blivit beviljade ett bidrag för renovering av värmesystem på Ekeborg. Bidraget som EUF erhållit betalas
mot faktura men EUF saknar medel för att kunna själv stå för kostnaderna tills bidraget är utbetalt. Av denna orsak ansöker EUF från Eckerö kommun likvida medel på 11 000 €. EUF förbinder sig att betala
pengar omedelbart tillbaka till Eckerö kommun efter att föreningen erhållit bidrag.
Konstateras att Eckerö kommun under en lägre tid varit angelägen om
att värmesystemet på Ekerborg ska bytas bl.a. med hänvisning till miljöaspekter. Även EUF skriver i sin ansökan att föreningen under en
längre tid har haft problem med värmen på Ekerborg och att föreningen
äntligen hittat en lösning på problemet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om beviljande av kortfristigt lån till Eckerö
Ungdomsförening till ett belopp om 11 000 euro utan ränta för renovering av värmesystem på Ekeborg. Lånet ska betalas tillbaka till Eckerö
kommun omedelbart efter att Eckerö Ungdomsförening erhållit bidraget för renoveringen.
Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med kommundirektören
befullmäktigas att utforma och underteckna ett låneavtal med Eckerö
Ungdomsförening r.f. i enlighet med detta beslut.
BESLUT:
Enligt förslag.
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ÄLDREOMSORG, SOLGÅRDEN

Kommunstyrelse 02.11.2021 § 312
Bilaga:
- Brev 22.10.2021, KS § 312/2.11.2021
Kommunstyrelsen har den 22.10.2021 mottagit en skrivelse från Solgårdens äldreboende. I skrivelsen vill ett antal personal göra kommunstyrelsen uppmärksammad på situationen inom äldreomsorg och att
det i dagsläget är svårt att rekrytera personal och vikarier, både vad
gäller äldreomsorg och lokalvård samt kök, vilket i sin tur leder till en
högre belastning i arbetet. Med beaktande den närvårdarbristen som
finns på Åland föreslår undertecknande personal följande ändringar:
-

Arbetstidsförkortning med bibehållen lön
Höjd lön för både vikarier och ordinarie personal
Utökad företagshälsovård och friskvård
Mer utbildning för personalen

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att svara enligt följande:
Kommunstyrelsen tackar för informationen och för de förslag som är
framlagda. Kommunstyrelsen delar personalens uppfattning om det
aktuella läget och svårigheterna med att rekrytera personal och vikarier
inom äldreomsorg. Bristen på närvårdare är akut och för tillfället utbildas det inte tillräckligt många närvårdare. Vidare finns det svårigheter
med att behålla personal i verksamheterna då närvårdare har breda
möjligheter att välja mellan olika arbetsplatser samt då en del väljer att
inte arbeta på den branschen man är utbildad för. Problemet är mångfacetterat och måste tacklas på olika sätt. Som ett led i hanteringen av
den uppkomna situationen har förvaltningen exempelvis annonserat
bredare än vanligt samt erbjudit möjligheter till läroavtal. Det finns olika
sätt att öka attraktiviteten i arbetet inom äldreomsorgen i allmänhet och
i Eckerö kommun i synnerhet. Dock ser kommunstyrelsen alternativet
att förkorta arbetstiden som kontraproduktivt i och med att verksamheten kräver en viss personaldimensionering och en kortare arbetstid
skulle utöka rekryteringsbehovet ytterligare. Eventuella justeringar i lönerna för sin del är i första hand beroende av de nu aktuella förhandlingarna med huvudavtalsorganisationerna avseende arbetsvärderingssystem. Vad gäller företagshälsovård, friskvård och utbildning utreder och behandlar kommunstyrelsen i sin budgetbehandling av 2022
års budget möjligheterna att göra förbättringar och förtydliganden på
dessa områden och klarhet i den här frågan kommer att fås då komProtokolljusterarnas signatur
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munfullmäktige beslutar om anslagen för verksamhetsåret 2022. Behövliga och önskade utbildningar för personalen inom äldreomsorg, lokalvård och kök informeras om och tas upp vid personalmöten. Deltagande i utbildningar samt ordnande av utbildningstillfällen sker kontinuerligt inom ramar för budgeten. Personalen har bland annat önskat
utbildning inom Abilita-dokumentationssystem och planering av sådan
utbildningspaket pågår.
Kommunstyrelsen kommer att fortsätta arbeta aktivt med dessa långsiktiga lösningsalternativ och är angelägen om att det måste bli en förbättring på rekryteringsproblemet. Samtidigt har kommunstyrelsen under året varit aktiv i äldreomsorgsfrågorna och vid flertal kommunstyrelsens sammanträden gjort uppföljningar och begärt information om
äldreomsorgens verksamhet och behov. Därmed är kommunstyrelsen
mycket informerad om den arbetsinsatsen som personalen inom hela
äldreomsorgsförvaltningen gör och värdesätter högt ert arbete.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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EKEBO B 1

Kommunstyrelse 02.11.2021 § 313
Lägenheten Ekebo B 1 är ledig.
En ansökan har inkommit (bilaga).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen hyr ut Ekebo B 1 till sökande och att en månads
hyresgaranti uppbärs före inflyttningen.
Paragrafen justeras omedelbart.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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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: 289-292, 294-304, 306, 309, 310, 312 §§
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 293, 305, 307, 308, 311, 313 §§
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: 293, 305, 307, 308, 311, 313 §§
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.
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Inlämnande av
besvärshandlingarna

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

Tilläggsuppgifter

Fogas till protokollet
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