SAMMANTRÄDESKALLELSE

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

Sammanträdestid

Tisdagen 16.11.2021 kl. 18:30– 22:26

Sammanträdesplats

Kommunkansliet

FÖREDRAGNINGSLISTA
KS § 314

Kallelse och beslutförhet

KS § 315

Val av protokolljusterare, tid

KS § 316

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KS § 317

Delgivningar

KS § 318

Hyrestaxa för kansliutrymme vid Ekergården

KS § 319

Ansökan om jordförvärv

KS § 320

Ansökan om jordförvärv

KS § 321

Arbetsbeskrivning för elevassistent

KS § 322

Uppsägning av friskvårdsavtal Mariebad

KS § 323

Oasen förbundsfullmäktige 30.11.2021

KS § 324

Remiss, landskapsregeringens ANDTS-politiska program

KS § 325

Ålands kommunförbund, förbundsstämma 19.11.2021

KS § 326

Anhållan om att gå ner i arbetstid

KS § 327

SÅHD förbundsfullmäktige 25.11.2021

KS § 328

Storby byalag, nyttjanderättsavtal

KS § 329

Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom

KS § 330

Budget 2022 och ekonomiplan 2023-2024

KS § 331

Utvärderingen av den gemensamma barn- och
äldreomsorgsledartjänsten med Hammarlands kommun

KS § 332

Förändringar av landskapsförordning om en trafiktaxa för
personfordran med buss i yrkesmässig trafik i landskapet
Åland

Eckerö 12.11.2021

Jan-Anders Öström
Kommunstyrelsens ordförande
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 19.11.2021 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens
hemsida www.eckero.ax.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16.11.2021

Nr.
19

Plats och tid

Kommunkansliet tisdagen 16.11.2021 kl. 18:30– 22:26

Beslutande

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

ordförande
viceordförande
ledamot
ersättare
ledamot
ledamot
ersättare

Föredragande

Raine Katajamäki

kommundirektör

Övriga närvarande

Rune Söderlund
Anders Svebilius

kommunfullmäktiges ordförande
kommunfullmäktiges viceordförande
ekonom

Paragrafer

Maarit Grönlund, 330 §
314-332 §§

Underskrifter

ordförande

sekreterare

Jan-Anders Öström

Raine Katajamäki

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö torsdagen den 18.11.2021, kl. 20.00.

Gunilla Holmberg

Sanna Söderlund

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby den 19.11.2021 kl. 15.00.

Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid

Raine Katajamäki

Underskrift

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2

Sammanträdesdatum
16.11.2021
KS § 314

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelse 16.11.2021 § 314
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
3

Sammanträdesdatum
16.11.2021
KS § 315

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID

Kommunstyrelse 16.11.2021 § 315
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 Sanna Söderlund till
protokolljusterare.
Protokollet ska vara justerat senast 18.11.2021 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
4

Sammanträdesdatum
16.11.2021
KS § 316

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunstyrelse 16.11.2021 § 316
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns med följande extra ärende och ändringar:
- Utvärderingen av den gemensamma barn- och äldreomsorgsledartjänsten med Hammarlands kommun, KS § 331
- Budget 2022 och ekonomiplan 2023-2024, KS § 330
- Förändringar av landskapsförordning om en trafiktaxa för personfordran med buss i yrkesmässig trafik i landskapet Åland, extra
ärende KS § 332
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
5

Sammanträdesdatum
16.11.2021
KS § 317

DELGIVNINGAR

Kommunstyrelse 16.11.2021 § 317
Budgetuppföljning, per oktober
Äldreomsorg, uppföljning
Öjvägens grundförbättring, uppföljning
KST, budgetuppföljning med helårsprognos
Fifax, uppföljning
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.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
6

Sammanträdesdatum
16.11.2021
KS § 318

HYRESTAXA FÖR KANSLIUTRYMME VID EKERGÅRDEN

Kommunstyrelse 16.11.2021 § 318
Hyrestaxan för lokalen är för närvarande 7,40 €/m2/månad exklusive
moms samt 25,00 €/månad i avgift för varmvatten, el och värme, exklusive moms.
Den första hyreshöjningen sedan år 2018 gjordes till verksamhetsåret
2021 (cirka 2 %).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att hyran
för lokalen höjs med ca 2% från 7,40 €/m2/månad exklusive moms till
7,60 €/m2/månad exklusive moms medan avgiften om 25 €/månad
för varmvatten, el och värme kvarstår oförändrad.
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
7

Sammanträdesdatum
16.11.2021

Dnr: KANSLI 283/2021
KS § 319

ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV

Kommunstyrelse 16.11.2021 § 319

Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över Leif
Mattssons ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom.
Fastigheten anhållan avser är ett 3990 m2 stort markområde, underlydande fastigheten 43-408-9-38.
Av utredningen framgår inget annat än att anhållan bör förordas.
Lagrum:
4 § Landskapsförordningen (2003:70)
Grunder för att fysiska personer skall få jordförvärvstillstånd
Landskapsstyrelsen beviljar jordförvärvstillstånd för fysiska personer i
enlighet med vad som föreskrivs i 12 § landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar givande av tillstånd, i enlighet med anhållan.
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
Sida
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Sammanträdesdatum
16.11.2021

Dnr: KANSLI 282/2021
KS § 320

ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV

Kommunstyrelse 16.11.2021 § 320

Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över Ulf
Westmans ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom.
Fastigheten anhållan avser är ett 3980 m2 stort markområde, underlydande fastigheten 43-403-12-20. Området är avsett för fast bosättning. I markområdets omedelbara närhet finns andra bostadshus.
Av utredningen framgår inget annat än att anhållan bör förordas.
Lagrum:
4 § Landskapsförordningen (2003:70)
Grunder för att fysiska personer skall få jordförvärvstillstånd
Landskapsstyrelsen beviljar jordförvärvstillstånd för fysiska personer i
enlighet med vad som föreskrivs i 12 § landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar givande av tillstånd, i enlighet med anhållan och konstaterar att området är avsett för fast bosättning. I markområdets omedelbara närhet finns andra bostadshus.
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
Sida
9

Sammanträdesdatum
16.11.2021
KS § 321

ARBETSBESKRIVNING FÖR ELEVASSISTENT

Kommunstyrelse 16.11.2021 § 321
UFN 19.10.2021
SKFN 30.5.2017
Bilaga: 2/4/2017 Förslag till arbetsbeskrivning för elevassistent
Eftersom elevassistenterna i Eckerö kommun saknar arbetsbeskrivning har skoldirektören tagit fram ett förslag till arbetsbeskrivning.
Någon klar modell för hur arbetsbeskrivningarna skall se ut i Eckerö
kommun finns inte och därför har modell tagits från Jomala kommuns
arbetsbeskrivningar.
Innehållet i förslaget till arbetsbeskrivning är det samma som i övriga
kommuner inom SÅHD. Att ha likadana arbetsbeskrivningar för elevassistenter inom distriktet gör att elevassistenternas arbetsvillkor likställs.
Enligt kapitel 5:14 Kommunstyrelsens övriga beslutanderätt i Eckerö
kommuns förvaltningsstadga är det kommunstyrelsen i Eckerö som
fastställer arbetsbeskrivningar för anställd personal med undantag för
de tjänstemän som anställs av kommunfullmäktige.
Förslag:
Skol- och fritidsnämnden godkänner förslaget till arbetsbeskrivningen
för elevassistenter och tillställer den kommunstyrelsen för fastställelse. Skol- och fritidsnämnden vill samtidigt påminna kommunstyrelsen om att den arbetsbeskrivning för kocken vid Eckerö skola som
skol- och fritidsnämnden godkände vid sitt möte den 22.11.2017 fortfarande inte har fastställts.
BESLUT:
Enligt förslag.
Protokollsanteckning: Skol- och fritidsnämndens möte i förslaget har
fel årtal, skall vara 2016. AH/13.6.2017.
UFN 19.10.2021
Bilaga: 2/5/2021 Förslag till arbetsbeskrivning för elevassistent
Det förslag till arbetsbeskrivning för elevassistent som skol- och fritidsnämnden godkände vid sitt möte den 30.5.2017 har aldrig fastställts av kommunstyrelsen. Förslaget till arbetsbeskrivning behöver
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
10

Sammanträdesdatum
16.11.2021

uppdateras då arbetskollektivavtal, utbildningsstadga och lagstiftning
ändrat.
Förslag:
Utbildnings- och fritidsnämnden godkänner förslaget till arbetsbeskrivningen för elevassistent och sänder den till kommunstyrelsen för
fastställelse.
BESLUT:
Enligt förslag.
Kommunstyrelse 16.11.2021 § 321
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen fastställer arbetsbeskrivningen för elevassistent
enligt bilaga KS § 321/16.11.2021.
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
Sida
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Sammanträdesdatum
16.11.2021

Dnr: KANSLI 291/2021
KS § 322

UPPSÄGNING AV FRISKVÅRDSAVTAL MARIEBAD

Kommunstyrelse 16.11.2021 § 322
Bilaga:
- Uppsägning av avtal, Mariebad
I enlighet med det bifogade meddelandet har Mariehamns stad sagt
upp friskvårdsavtalet med Eckerö kommun med anledning av ändringar i stadens avgiftsnivåer. Mariehamn tar i bruk ett nytt system enligt vilket Eckerö kommun erbjuds möjlighet att ingå ett nytt avtal med
Mariehamns stad. så att Eckerö kommun kan betala exempelvis 10gångers kort för simning för anställda samt välja mellan att stå för 100
%, 70 % eller 30 % av 10-gångerskortets kostnad.
Kommundirektörens förslag:
Eckerö kommun ingår ett nytt friskvårdsavtal med Mariehamn stad
enligt vilken Eckerö kommun kan erbjuda till sina anställda en 10gångerskort/anställd och kommunen står för 100 % av 10gångerskortets kostnad, för tillfället 64,10 euro.
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
16.11.2021

Dnr: KANSLI 294/2021
KS § 323

OASEN FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 30.11.2021

Kommunstyrelse 16.11.2021 § 323
Oasens förbundsfullmäktige är sammankallat till sammanträde den
30 november 2021 kl. 12:30.
På ärendelistan finns bl.a. följande ärende: § 22 budget för 2022, §
23 offentliga föredragningslistor och § 24 rekrytering av vikarierande
förbundsdirektör.
Eckerö kommuns ombud på stämman är Jan-Anders Öström med
Susann Fagerström som ersättare.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om följande direktiv till ombudet:
- förorda förbundsstyrelsens budgetförslag 2022
- förorda förbundsstyrelsens förslag angående publiceringen av
förbundsstyrelsens föredragningslistor
BESLUT:
Enligt förslag.
Inga särskilda direktiv gavs gällande rekryteringen av vikarierande
förbundsdirektör.

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
16.11.2021

Dnr: KANSLI 295/2021
KS § 324

REMISS, LANDSKAPSREGERINGENS ANDTS-POLITISKA PROGRAM

Kommunstyrelse 16.11.2021 § 324
Ålands landskapsregering begär om utlåtande om utkast på landskapsregeringens ANDTS-politiska program. Kommunen har beretts
tre veckor att avge utlåtande som ska vara landskapsregeringen tillhanda senast 30.11.2021.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om att avge ett eventuellt utlåtande på utkastet.
BESLUT:
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på utkastet till ANDTSpolitiska programmet.

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
16.11.2021

Dnr: KANSLI 311/2021
KS § 325

ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND, FÖRBUNDSSTÄMMA 19.11.2021

Kommunstyrelse 16.11.2021 § 325
Ålands kommunförbund har kallat Eckerö kommun till förbundsstämma den 19 november 2021 kl. 13:15.
Kommunens ombud:
Jan-Anders Öström, ersättare Rune Söderlund
Anders Svebilius, ersättare Sven-Eric Carlsson
Kommunen har i sina tidigare utlåtanden betonat vikten av att målsättningen om att utreda möjligheterna att grunda kommunalt servicebolag ska prioriteras. Alternativt önskar Eckerö kommun att
kommunförbundets resurser utökas med en anställd så att förbundsdirektören får mera arbetstid för rådgivning till medlemskommunerna
och intressebevakning i förhållande till Ålands lanskapsregering.
Konstateras att arbetet med utredning gällande grundandet av ett
servicebolag ligger för närvarande på is i väntan på att ägarna inom
ÅDA Ab skall hinna ta ställning till bolagets ägarutredning. Ägarutredningen och eventuella ändringar i ÅDA Ab:s ägarbas väntas inverka
på omfattningen av bolagiseringsutredningen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om följande direktiv:
- Att understöda liggande förslag till budget 2022.
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
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Sammanträdesdatum
16.11.2021

Dnr: BTN 314/2021
KS § 326

ANHÅLLAN OM ATT GÅ NER I ARBETSTID

Kommunstyrelse 16.11.2021 § 326
Tekniker/byggnadsinspektören anhåller om att gå ner i arbetstid från
100 % till 65 % under tidsperioden 14.2.2022-31.12.2022.
Kommuntekniker förordar anhållan.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja anhållan om att gå ner i arbetstid från 100 % till 65 % under tidsperioden 14.2.2022-31.12.2022.
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
16.11.2021

Dnr: KANSLI 297/2021
KS § 327

SÅHD FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 25.11.2021

Kommunstyrelse 16.11.2021 § 327
Bilaga:
- Kallelsen och bilagorna till förbundsfullmäktiges möte
Södra Ålands högstadiedistrikts förbundsfullmäktigemöte äger rum
den 25 november 2021. Kommunens ombud är Mikael Stjärnfelt med
ersättare Tage Mattsson och Berit Metsik med ersättare Birgitta Österlund.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar förbundsstyrelsens förslag till budget 2022
och att avskrivningsplanen ändras i enlighet med förbundsstyrelsens
förslag.
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
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Sammanträdesdatum
16.11.2021

Dnr: BTN 289/2021
KS § 328

STORBY BYALAG, NYTTJANDERÄTTSAVTAL

Kommunstyrelse 16.11.2021 § 328
Storby byalag föreslår att Eckerö kommun och byalaget tecknar ett
nyttjanderättsavtal avseende markområde för Storfjärdskojan på
Långöjen, Västerön (areal ca 2 000m2) i enlighet med det bilagda avtalsförslaget.
Konstateras att den nuvarande situationen bör regleras genom ett avtal.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om att ingå ett avtal med Storby byalag i
enlighet med bilagan och befullmäktigar kommunstyrelsens ordförande tillsammans med kommundirektören att underteckna avtalet.
BESLUT:
Anders Svebilius och Susann Fagerström anmälde jäv. Kommunstyrelsen konstaterade att jäv inte föreligger.
I övrigt beslöt kommunstyrelsen enligt kommundirektörens 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
16.11.2021
KS § 329

KOMMUNDIREKTÖRENS TJÄNSTEMANNABESLUT TILL KÄNNEDOM

Kommunstyrelse 16.11.2021 § 329
År 2021:
28.9.2021 tj 16/2021: Beslut om deltagande i utbildning
9.11.2021 tj17/2021: Beslut om erfarenhetstillägg
12.11.2021 tj 18/2021: Beslut om deltagande i utbildning
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
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KS § 330

BUDGET 2022 OCH EKONOMIPLAN 2023-2024

Kommunstyrelse 16.11.2021 § 330
Kommunstyrelse 26.10.2021 § 286
Bilagor:
- Schema för budgetseminariet
- Budgetuppföljning, september 2021
- Förslaget till budget 2022 och ekonomiplan 2023-2024
Ekonomichef Maarit Grönlund samt verksamhetscheferna är närvarande under ärendets behandling.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsens diskuterar arbetsbudgeten med
tillkommande tillägg/förändringar.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt om följande ändringar i arbetsbudget:
Barnomsorg, närvarande även barnomsorgsledare Päivi Abbas
och daghemsföreståndare Gun Sivén
- Inga ändringar
Äldreomsorg, närvarande även äldreomsorgsledare Päivi Abbas,
hemserviceledare Sandra Karlsson och vik hemserviceledare
Caroline Hilander
- s. 32: noteras att det även finns en femårsplan för äldreomsorg
- s. 33: meningen ” Eckerö köper 50 % av en heltidstjänst varav
70 %, det vill säga 35 % av heltid, har fördelats till behov för
äldreomsorgen i Eckerö kommun.” ändras till ”Eckerö köper
50 % av en heltidstjänst, varav 35 % av heltid har fördelats till
behov för äldreomsorgen i Eckerö kommun.”
- s. 35: följande mening omformuleras ”Dock kan en viss sänkning ske på grund av att Solgårdens utbyggnad nu är färdigställd och erbjuder fler boendeserviceplatser.” så att det står
tydligare att platserna Solgårdens utbyggnad är beroende av
klientens vårdbehov.
- s. 36: avgiftspaket som egen rubrik
- s. 38: i tabellerna ska redovisas kostnadsförändringarna istället för de totala kostnaderna.
- Tillägg: de planerade informationsinsatserna ska nämnas i
textdelen.
- 4210-4600 Övrigt material: kostnadsökning med 2 000 euro.
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4420 Rese- och transporttjänster ökas med 1 000 euro för
Solgården och 2 000 euro för hemtjänst ute.
Ekergårdens personalbudget lika som i budget 2021
I övrigt behandlar tjänstemännen förslaget ånyo i enlighet med
direktiv från kommunstyrelsen.
Mötet ajournerades kl. 12:30.
Mötet fortsatt kl. 13:15.

Byggnadsteknisk förvaltning, närvarande även kommuntekniker
Emma Saarela
- s. 81 specificering: ”Kommunfullmäktige inrättade 16.6.2016 i
§ 102 en 100 % ordinarie tjänst inom byggnadstekniska förvaltningen. Fr.o.m. den 5 september 2020 är tjänsten tillsatt till
80 % och i oktober 2021 tillsatt till 40 %. I budgeten för 2022
finns medel för 100 % tjänst.”.
- s. 83 ändring: ”Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp för
framtagande av förslag på normer gällande det kommunala
vatten- och avloppsledningsnätet.”.
- s. 86. ”Att fortsätta arbetet med att öka effektiviseringen av
kommunens avfallshantering. inbegripet minskning av antalet
återvinningsstationer.”
- s. 86 Verksamhetsmål 2022, tillägg: ”Behovet av utökade öppettider för ÅVC utreds”.
- s. 87 prestationstal och relationstal: antalet återvinningsstationer 6 st till och med plan 2024.
- s. 90, verksamhetsmål 2022: ”Utvärdering av kommunens
fortsatt ägande av Ekebo.”
- s. 92, prestationstal: bostadsgator ändras till byggnadsplanevägar.
Allmän förvaltning, kommundirektör Raine Katajamäki
s.19 tillägg verksamhetsmål 2022: Genom av de administrativa uppgifter som ska överflyttas från verksamheterna till kommunkansliet.
s. 21: antecknas att kommundirektörens lön är flyttad över till kommunstyrelsen
- uppföljning gällande kommunen skogsvård.
- tomtförsäljningen överförs till kommunstyrelsens ansvar
Fritidsverksamheten, fritidsledaren Emma Falander närvarande
- inga ändringar
Grundskolan, utbildningschef Mathias Eriksson och skolföreståndare Maria Bonds närvarande
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s. 66 prestationstalen bör förtydligas så att det framgår vilka
årskurser siffrorna avser och hur förändringar i timresurser är
uträknade.
s. 68: antecknas att investeringarna kostnadsförs i driften.
s. 71 prestationstal: istället för ”eftermiddagsvård” ska det stå
”fritidsverksamhet”

I övrigt beslöt kommunstyrelsen att förvaltningarna ska revidera sina
förslag i enlighet med budgetdirektivets ram. Förslagen ska vara
kommunstyrelsen tillhanda senast 9.11.2021 inför fortsatt beredning i
kommunstyrelsen den 16.11.2021.
Paragrafen justerades omedelbart.
Kommunstyrelse 16.11.2021 § 330
Bilagor:
- Reviderat arbetsbudget
- Utlåtande från äldrerådet över kommunens äldreomsorgsbudget
- Äldrerådets budget § 17/28.10.2021
- Hemserviceledarens utlåtande
- Skolföreståndares utlåtande
- Utbildningschefens utlåtande
Ekonomichef Maarit Grönlund samt verksamhetscheferna är närvarande under ärendets behandling.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsens diskuterar arbetsbudgeten med
tillkommande tillägg/förändringar.
BESLUT:
Kommunstyrelsen antecknade budgetförändringarna per 12.11.2021
till sin kännedom och gav förvaltningen till uppdrag att uppdatera
textdelarna i enlighet med nu gjorda budgetförändringar.
Avseende äldreomsorgens budgetförslag ska förvaltningen ta fram en
närmare plan över arbetsfördelning.
Avseende investeringsbudget år 2022 beslöt kommunstyrelsen att
byggnadstekniska nämnden ska i första hand ta fram en lista över
påbörjade investeringar som ska slutföras år 2022 och i andra hand
investeringar av högsta prioritet för år 2022.
Paragrafen justerades omedelbart.
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UTVÄRDERINGEN AV DEN GEMENSAMMA BARN- OCH
ÄLDREOMSORGSLEDARTJÄNSTEN MED HAMMARLANDS KOMMUN

Kommunstyrelse 16.11.2021 § 331
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.
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Hemserviceledare och vik. hemserviceledare: 50% tjänstgöring i
Eckerö inte tillgodoser kommunens behov av barn-och äldreomsorgsledare. Tjänsten som äldreomsorgsledare kräver högre
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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Kommunstyrelse 16.11.2021 § 331

Förhandlingarna har förts med representanter för Hammarlands
kommun den 3 och 10 november 2021. Vid förhandlingen den 10 november har Hammarland meddelat att kommunen ser emot att avtalet
med Eckerö kommun fortsätter oförändrat under avtalstiden medan
vissa delegeringar verkställs för att minska arbetsbördan, som t.ex.
rekryteringsarbete.
Konstateras att grundförutsättningen i så fall är att Eckerö kommun
budgeterar och inrättar den i budgeten 2022 föreslagna tjänsten som
omvårdnadsledare. Vidare skulle kommunen behöva omfördela tjänsten internt i kommunen så att 20 % av heltid reserveras för barnomsorg och 30 % av heltid för äldreomsorg i Eckerö kommun.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och ger direktiv till fortsatta förhandlingar.
BESLUT:
Kommunstyrelsen antecknade information om förhandlingarna till sin
kännedom. I övrigt beslöt kommunstyrelsen att grundförutsättningen
för att Eckerö ska fortsätta samarbete i nuvarande form är att Eckerö
kommun erhåller det avtalade 50 % av en heltidstjänst. Beslutet delges Hammarlands kommun.
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Dnr: KANSLI 300/2021
KS § 332

FÖRÄNDRINGAR AV LANDSKAPSFÖRORDNING OM EN TRAFIKTAXA FÖR
PERSONFORDRAN MED BUSS I YRKESMÄSSIG TRAFIK I LANDSKAPET ÅLAND

Kommunstyrelse 16.11.2021 § 332
Landskapsregeringen har tagit fram för kollektivtrafiken ett förslag på
nya taxor och i samband med biljettprisändringen ändras också 26zonsystemet till en enda zon gällande för hela Åland. Förändringen
planeras att träda i kraft 1.1.2022.
Eckerö kommuns utlåtande begäras på förslaget (bilaga).
Ändringar föreslås med hänvisning till målsättningar i Trafikförsörjningsprogram för Åland 2022 – 2023. Ändringsförslaget motiveras
även med anledning av att det gått 10 år sedan senaste uppdatering
av taxorna och systemet med zonindelningen upplevs som komplicerat.
Förslaget på nya taxor:
Engångsavgiften för personbefordran i linjetrafik utgör 2,50 euro. Antal zoner i den nuvarande trafikstrukturen ändras från ett 26-zons system till 1-zons i hela landskapet.
Rabattbiljetter ska försäljas enligt följande:
a) ett rabattkort med insatt belopp med 25 % rabatt jämfört med engångsavgiften.
Rabattkortet är påfyllningsbart;
b) ett månadskort för en avgift om 30 euro och med en giltighetstid
av en kalendermånad;
c) ett årskort som berättigar till alla resor inom hela Åland, för en avgift om 270 euro och med en giltighetstid om 365 dagar;

d) ett fritidskort för barn och ungdomar upp till 20 års ålder om 40
euro och med en giltighetstid om 365 dagar. Fritidskortet berättigar till alla resor inom hela Åland, dock inte på resor till och från
skolan.
För passagerare under 6 år utgår ingen avgift. För passagerare från 6
år till och med 11 år utgår enbart halva avgiften.
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Engångsbiljetter och resor köpta med rabattkort har en giltighetstid
om 2 timmar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar ändringsförslaget.
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: 314-320, 323-325, 327, 329-332 §§
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 321-322, 326, 328 §§
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: 321-322, 326, 328 §§
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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