SAMMANTRÄDESKALLELSE

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

Sammanträdestid

Tisdagen 30.08.2022 kl. 18:30– 21:47

Sammanträdesplats

Kommunkansliet

FÖREDRAGNINGSLISTA
KS § 202

Kallelse och beslutförhet

KS § 203

Val av protokolljusterare, tid

KS § 204

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KS § 205

Delgivningar

KS § 206

Revidering av detaljplan, Kyrkvikens bostadsområde i
Kyrkoby by

KS § 207

Begäran om utlåtande gällande utkast till landskapslag
om klientavgifter inom socialvården

KS § 208

Begäran om utlåtande över ansökan om jordförvärv,
Selander C.

KS § 209

Begäran om utlåtande över ansökan om jordförvärv,
Jacobsen A.

KS § 210

Begäran om utlåtande över ansökan om jordförvärv,
Jacobsen S.

KS § 211

Inbjudan till diskussion om Oasen

KS § 212

Avslutandet av samarbetsavtal med Hammarlands
kommun

KS § 213

Delårsrapport

KS § 214

Tjänsten som barn- och äldreomsorgsledare

KS § 215

Rekrytering av omvårdnadsledare

KS § 216

Hyreskontrakt med Ålands förläggning

KS § 217

Infrastruktur i Eckerö, Kanalbron

Eckerö 26.8.2022

Jan-Anders Öström
Kommunstyrelsens ordförande
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 2.9.2022 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens
hemsida www.eckero.ax.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30.08.2022

Nr.
14

Plats och tid

Kommunkansliet tisdagen 30.08.2022 kl. 18:30– 21:47

Beslutande

Jan-Anders Öström
Sven-Eric Carlsson
Britt Berthén-Eklund
Susann Fagerström
John Hilander, frånv.

ordförande
viceordförande
ledamot
ledamot
ledamot

Föredragande

Raine Katajamäki

kommundirektör

Övriga närvarande

Anders Svebilius
Bernt Bergman, frånv.

kommunfullmäktiges ordförande
kommunfullmäktiges viceordförande
blivande tf. kommundirektör

Paragrafer

Benjamin Sidorov
202 – 217 §

Underskrifter

ordförande

sekreterare

Jan-Anders Öström

Raine Katajamäki

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö torsdagen den 1.9.2022, kl. 20.00.

Britt Berthén-Eklund

Susann Fagerström

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby den 2.9.2022 kl. 12.00.

Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid

Anna Wiksten

Underskrift
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Sida
2

Sammanträdesdatum
30.08.2022
KS § 202

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelse 30.08.2022 § 202
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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KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
30.08.2022
KS § 203

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID

Kommunstyrelse 30.08.2022 § 203
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 John Hilander och Sven-Eric Carlsson till
protokolljusterare.
Protokollet ska vara justerat senast den 1.9.2022 kl. 20.00.
BESLUT:
Susann Fagerström och Britt Berthén-Eklund valdes till protokolljusterare. Protokollet ska vara justerat senast den 1.9.2022 kl. 20.00.

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
30.08.2022
KS § 204

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunstyrelse 30.08.2022 § 204
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns med följande extra ärenden:
- Infrastruktur i Eckerö, Kanalbron
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
30.08.2022
KS § 205

DELGIVNINGAR

Kommunstyrelse 30.08.2022 § 205
-

-

Kommundirektörs tjänstemannabeslut till kännedom:
o TJ 12/2022 Anställning, tf. tekniker/byggnadsinspektör
o TJ 13/2022 Erfarenhetstillägg
Skatterater januari-augusti
KST budgetuppföljning
Möte om Oasens framtid 26.8.2022
Taxitillstånd i Eckerö

Kommundirektörens förslag:
Antecknas till 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
30.08.2022
KS § 206

REVIDERING AV DETALJPLAN, KYRKVIKENS BOSTADSOMRÅDE I KYRKOBY BY

Kommunstyrelse 30.08.2022 § 206
Byggnadstekniska nämnden 20.06.2022 § 56
Byggnadstekniska nämnden 22.02.2021 § 26
Kommunstyrelse 24.11.2020 § 362
Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 106
En revidering av detaljplanen inom Kyrkvikens bostadsområde i Kyrkoby by har initierats av kommunen.
Området är beläget i Kyrkoby by och utgör ett ca 5 ha stort område
för del av fastighet 5:36, 5:39, 7:34, 7:55 och del av kvarter 1 samt
kvarteren 2-7. Området för enskild väg utgör ca 0,5 ha.
Behovet att revidera liggande detaljplan beror på att samhällstekniska
ledningarna ligger delvis inne på tomtområdena och på så sätt hämmas tomtägarna att utnyttja deras tomt på ett ändamålsenligt sätt.
Detta planeområde har endast en väganslutning för trafik till området
som ansluter till annan allmän väg (Eckerövägen). Denna väg har en
längd om ca 0,9 km och löper från strandområdet genom planeområdet ut till Eckerövägen. Drygt halva vägsträckningen utgör en enskild
väg vilket inte är ändamålsenligt då det planerade området genererar
högre trafikbelastning genom bostadsförtätningen och därmed skapar
nya förutsättningar för vägen. Därför har väglaget initierat en fråga
om att kommunen bör ta över denna väg i sin helhet.
Åsa Mattsson är kontaktad och föreslås att godkännas som planläggare.
Målsättningarna för detaljplanen är:
- att fastställa tomtområden och vägområden
- att fastställa byggnadsytorna på tomtområdena
- att fastställa bestämmelserna på området samt
- införliva enskild väg till gatuområde.
Detaljplan och områdeskarta enligt bilaga, BTN 16.11.2020 § 106
Vik. byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden förordar inför kommunstyrelsen att
kommunstyrelsen fastställer målsättningarna för planen och godkänner Åsa Mattsson som planerare, enligt PBL § 33.
BESLUT:
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
30.08.2022

Byggnadstekniska nämnden beslöt att vik. byggnadsinspektörens förslag godkänns.
__________
Kommunstyrelse 24.11.2020 § 362
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen fastställer målsättningarna för planen och godkänner Åsa Mattsson som planerare, enligt PBL § 33.
BESLUT:
- Tillägg till målsättningar för detaljplanen: Införliva båtbryggan
I övrigt enligt förslag.
__________
Byggnadstekniska nämnden 22.02.2021 § 26
Detaljplan och områdeskarta enligt bilaga, BTN 22.02.2020 § 26
Vik. byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beslutar att kalla till samråd samt att
ställa ut planen efter att samråd hållits i enlighet med plan- och bygglagen § 30 och 31.
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden förtydligar att planeförslaget inte påverkar ägarförhållandet gällande enskilda vägen inom området.
Byggnadstekniska nämnden beslutar att kalla till samråd samt att
ställa ut planen efter att samråd hållits i enlighet med plan- och bygglagen § 30 och 31.
__________
Byggnadstekniska nämnden 20.06.2022 § 56
Detaljplanen har varit utställd under tiden 11.05.2022 – 10.06.2022,
bilaga BTN 20.06.2022, § 56.
Eventuella anmärkningar gällande förslaget skulle inlämnas skriftligen
till byggnadstekniska nämnden senast den 13.06.2022 kl.15.00. Ett
skriftligt utlåtande har inkommit från Ålands landskapsregering, bilaga BTN 20.06.2022, § 56.
Byggnadsinspektörens förslag:
Föreslår inför kommunstyrelsen att detaljplaneförslaget fastställs i enlighet med PBL § 25.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
30.08.2022

Planbeskrivningen ska kompletteras med följande ungefärliga text:
”Områdets planering påverkar inte utanförliggande hotade- och
skyddsvärda arter eftersom planområdet inte förstoras.”
Ett markanvändningsavtal behöver tas fram och undertecknas innan
kommunfullmäktige fastställer planen.
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslutar att byggnadsinspektörens förslag godkänns.
__________

Kommunstyrelse 30.08.2022 § 206
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att detaljplaneförslaget fastställs i enlighet med PBL § 25 utan att kommunen gör ett
markanvändningsavtal eftersom kommunen äger grönområden och
största delen av gatuområdet.
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
30.08.2022

Dnr: KANSLI 193/2022
KS § 207

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE GÄLLANDE UTKAST TILL LANDSKAPSLAG OM
KLIENTAVGIFTER INOM SOCIALVÅRDEN

Kommunstyrelse 30.08.2022 § 207
Landskapsregeringen har den 10 augusti 2022 inkommit med en begäran om utlåtande gällande utkast till landskapslag om klientavgifter
inom socialvården. Kommunens utlåtande ska vara landskapsregeringen tillhanda 31 augusti 2022 kl. 16.15.
Syftet med förnyelse av klientavgiftslagstiftningen är att utjämna och
lindra ekonomiska orättvisor på olika omsorgsnivåer. Landskapslagen
föreslås träda i kraft den 1.1.2023.
Föreslagna förändringar är bl.a.
- att sänka avgiftstaket från 692 till 300 €
- använda åländsk konsumentprisindex istället för folkpensionsindex
vid indexjusteringar
- utvidga vissa fortlöpande återkommande inkomster vid beräkning av
vårdavgifter
- möjlighet att ta ut en avgift för oanvänd kortvarig vårdplats
- förtydliganden gällande fakturor och avgiftsbeslut
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att den nu aktuella hörandeprocessen
har så kort remisstid att det inte är möjligt för kommunen att noggrant
bekanta sig med förslaget och överväga förslagets konsekvenser för
kommunen, vilket i sin tur innebär att hörandeprocessen inte är förenlig med kravet på god förvaltning.
I övrigt konstaterar kommunstyrelsen att lagförslaget inte verkar innehålla större förändringar för Eckerö kommun i och med att kommunen
inte bedriver egen institutionsvård och kommunen anser att det är
motiverat att använda åländsk konsumentprisindex istället för folkpensionsindex vid indexjusteringar.
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
30.08.2022

Dnr: KANSLI 198/2022
KS § 208

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, SELANDER C.

Kommunstyrelse 30.08.2022 § 208
Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över C.
Selanders ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom.
Fastigheten anhållan avser är ett 5000 m2 stort markområde, underlydande fastigheten 43-406-4-2 Asplund i Storby.
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.
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
30.08.2022

Dnr: KANSLI 206/2022
KS § 209

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, JACOBSEN A.

Kommunstyrelse 30.08.2022 § 209
Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över A.
Jacobsens ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom.
Fastigheten i anhållan avser fastigheten Sjöhagen 2:6 i Björnhuvud.
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.
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
30.08.2022

Dnr: KANSLI 207/2022
KS § 210

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, JACOBSEN S.

Kommunstyrelse 30.08.2022 § 210
Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över S.
Jacobsens ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom.
Fastigheten i anhållan avser fastigheten Sjöhagen 2:6 i Björnhuvud.
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.
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
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Sida
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Sammanträdesdatum
30.08.2022
KS § 211

INBJUDAN TILL DISKUSSION OM OASEN

Kommunstyrelse 30.08.2022 § 211
Oasen har i enlighet med förbundsstyrelsens beslut (FST 7/2022) inkallat ägarkommunernas politiska representanter till ett gemensamt
möte. Under mötet kommer bland annat följande diskussionspunkter
att beröras: hur skall ägarkommunsamarbetet se ut i framtiden och
vilka verksamhetsformer skall prioriteras, grundavgiftsmodellen, samarbete kring säkring av förvaltningens uppgifter, demenscenter samt
utvecklingsidéer i allmänhet. Diskussionen äger rum den 6.10.2022
kl. 16.30 i Oasens matsal.
Kommunerna ombeds att utse representanter från kommunens fullmäktige respektive styrelse. Även Oasens fullmäktige inbjuds. Anmälan bör göras senast fredagen den 2.10.2022.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser representanter till mötet.
BESLUT:
Kommunstyrelsen utser följande representanter till mötet:
- Sven-Eric Carlsson, viceordförande i kommunstyrelsen
- Anders Svebilius, kommunfullmäktigeordförande
Kommunstyrelseordförande Jan-Anders Öström deltar på mötet i
egenskap av förbundsfullmäktiges viceordförande.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
30.08.2022
KS § 212

AVSLUTANDET AV SAMARBETSAVTAL MED HAMMARLANDS KOMMUN

Kommunstyrelse 30.08.2022 § 212
Eckerö kommun har ett samarbetsavtal med Hammarlands kommun
gällande en gemensam barn- och äldreomsorgsledare. Avtalet var
tidsbundet och skulle utgå den 31.12.2022 med en uppsägning på 6
månader för vardera parten. Avtalsparterna har kontinuerligt utvärderat arbetets organisering och eftersom tjänsten nu är vakant, eftersom
det endast återstår tre månader av projekttiden och då det förefaller
som om det inte finns intresse av att fortsätta samarbetet efter projekttiden har frågan om ett förtida avslutande av samarbetet diskuterats den 18.08.2022 mellan Eckerö kommunstyrelsens ordförande
Jan-Anders Öström samt från Hammarland kommun kommunstyrelsens ordförande Anders T. Karlsson, kommunstyrelsens vice ordförande Niklas Danielsson och kommundirektör Kurt Carlsson. Vid diskussionen var samtliga överens om att ärendet kan behandlas i respektive kommuns kommunstyrelse så att avtalet som ingåtts den
12.01.2021 med rubriken Avtal för samarbete mellan kommunerna
Eckerö och Hammarland angående tjänsten äldreomsorgs- och
barnomsorgsledare avslutas med stöd av avtalets punkt 5 den
30.09.2022.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att i samråd med Hammarlands kommun
avsluta avtalet av den 12.01.2021 angående samarbete mellan kommunerna Eckerö och Hammarlands angående tjänsten som äldreomsorgs- och barnomsorgsledare den 30.09.2022. Beslutet motiveras med att parterna inte har för avsikt att förlänga samarbetet efter
avtalstiden och då det endast återstår tre månader av avtalstiden är
det inte ändamålsenligt att rekrytera en ny tjänsteman för den återstående tiden.
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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Sammanträdesdatum
30.08.2022
KS § 213

DELÅRSRAPPORT

Kommunstyrelse 30.08.2022 § 213
Delårsrapport kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till kännedom.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar delårsrapporten till sin kännedom.
Kommunstyrelsen delger rapporten till kommunfullmäktige.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt att på inkommande möte ska en uppdaterat
investeringsbudgetsuppföljning presenteras. Därtill ska energibesiktningsrapporterna för kommunens fastigheter presenteras.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
30.08.2022
KS § 214

TJÄNSTEN SOM BARN- OCH ÄLDREOMSORGSLEDARE

Kommunstyrelse 30.08.2022 § 214
Kommunfullmäktige 25.08.2022 § 51
Kommunstyrelse 16.08.2022 § 191
Bilaga:
- Tjänstebeskrivning för barn- och äldreomsorgsledare
- Delegeringsordning för barn- och äldreomsorgsledare
Eckerö kommun har ett pågående samarbetsavtal med Hammarlands
kommun avseende en gemensam tjänst som äldreomsorgs- och
barnomsorgsledare (bilaga, KS § 387/2020). Avtalet är i kraft fram till
31.12.2022.
Det pågående samarbetet har utvärderats kontinuerligt med personalen och med Hammarlands kommun. Det uppenbara, som även
framgår av tidigare tidsredovisningar, är att ett årsverk på 100 % inte
är tillräcklig för att Eckerös målsättningar angående verksamheterna
ledning och utveckling ska uppnås. Av denna orsak föreslås att Eckerö kommun omgående inrättar en egen 100 % tjänst som barn- och
äldreomsorgsledare. Med nuvarande lönenivå skulle 100 % tjänst i
egen regi under fyra månader föranleda ett behov att tilläggsbudget
på 9 200 euro.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tjänstebeskrivningen och delegeringsordningen för en tjänst som barn- och
äldreomsorgsledare godkänns enligt bilaga samt att kommunfullmäktige inrättar en 100 % tjänst som barn- och äldreomsorgsledare.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
Kommunfullmäktige 25.08.2022 § 51
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tjänstebeskrivningen och delegeringsordningen för en tjänst som barn- och
äldreomsorgsledare godkänns enligt bilaga samt att kommunfullmäktige inrättar en 100 % tjänst som barn- och äldreomsorgsledare.
BESLUT:
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Ledamot Berit Metsik föreslog en höjning av lönen till 3 900 euro som
helhetslön. Ledamot Birgitta Österlund och ledamot Mikael Selander
understödde ledamot Metsiks förslag.
Viceordförande Bernt Bergman understödde kommunstyrelsens förslag.
Efter avslutad diskussion konstaterade ordförande att både ledamot
Berit Metsiks och kommunstyrelsens förslag har blivit understödda
varefter ordförande fastslog följande omröstningsproposition. De som
röstar för kommunstyrelsens förslag röstar ja och de som röstar
för ledamot Berit Metsiks förslag röstar för nej. Omröstning förrättas
genom att ledamot efter namnupprop svarar antingen ja eller nej. Efter verkställd omröstning konstaterade ordföranden Anders Svebilius
att förslag ja fått 5 röster och förslag nej 5 röster emedan en ledamot
avstod från att rösta. Ordföranden konstaterade att förslagen erhållit
lika många röster varvid ordförandes röst avgör. Ordförande konstaterade att kommunfullmäktige beslöt enligt ledamot Berit Metsiks förslag. (Omröstningsprotokoll 1, KF 25.8.2022, § 51).
Ordförande konstaterade att kommunfullmäktige beslöt i övrigt att
fastställa tjänstebeskrivningen och delegeringsordningen för en tjänst
som barn- och äldreomsorgsledare samt att inrätta en 100 % tjänst
som barn- och äldreomsorgsledare.
Viceordförande Bernt Bergman reserverade sig till protokollet eftersom han anser att kommunfullmäktiges beslutet gällande lön är
kostnadsdrivande för kommunen.
Kommunstyrelse 30.08.2022 § 214
Kommunfullmäktige har inrättat en 100 % tjänst som barn- och äldreomsorgsledare samt fastslagit en tjänstebeskrivning och delegeringsordning för tjänsten.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser en rekryteringsgrupp och beslutar att inleda
rekryteringen.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt att utse Axel Söderback som tf. barn- och
äldreomsorgsledare för 6 månader fr.o.m. 1.10.2022 med tre månaders prövotid i enlighet med tidigare praxis under tiden då rekryteringen av ordinarie tjänsteinnehavare verkställs. Lönesättningen är i
enlighet med den av kommunfullmäktige fastställda tjänstebeskrivningen.
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Kommunstyrelsen beslutar att sammansättningen av den nuvarande
rekryteringsgruppen uppdateras enligt följande:
- Sven-Eric Carlsson, ordförande
- Britt Berthén-Eklund, medlem
- Benjamin Sidorov, sekreterare och sammankallande
Paragrafen justerades omedelbart.
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REKRYTERING AV OMVÅRDNADSLEDARE

Kommunstyrelse 30.08.2022 § 215
Kommunstyrelse 28.06.2022 § 179
Bilagt rekryteringsgruppens förslag på tjänstebeskrivning för omvårdnadsledare.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet.
BESLUT:
Ledamot John Hilander föreslog bordläggning.
Ledamot Susann Fagerström, understödd av ledamot Britt BerthénEklund och viceordförande Sven-Eric Carlsson, föreslog att kommunstyrelsen fastställer tjänstebeskrivningen och att rekryteringsgruppen
omgående annonserar tjänsten och inleder rekryteringen av omvårdnadsledaren.
Efter avslutad diskussion konstaterade ordförande att John Hilanders
förslag inte vunnit understöd och att förslaget förfaller.
Kommunstyrelsen beslöt enligt Susann Fagerströms förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
Kommunstyrelse 30.08.2022 § 215
Rekryteringsgruppen har utannonserat tjänsten under sommaren. 8
personer sökte tjänsten varav 4 kallades till intervjuer. Efter avslutade
intervjuer beslöt rekryteringsgruppen att utifrån en sammanvägd bedömning av ansökningshandlingar, personliga intervjuer och samt i
synnerhet med hänsyn till sökandenas utbildning och arbetslivserfarenheter föreslå att Andrea Holm förordnas till omvårdnadsledare.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen anställer Andrea Holm till tjänsten som omvårdnadsledare.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt välja Andrea Holm till omvårdnadsledare
och fastställa den uppgiftsrelaterade lönen till 3 200 euro.
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
20

Sammanträdesdatum
30.08.2022
KS § 216

HYRESKONTRAKT MED ÅLANDS FÖRLÄGGNING

Kommunstyrelse 30.08.2022 § 216
Eckerö kommun har sedan tid tillbaka erbjudit boende för personer
från Ukraina. Den 26 augusti 2022 meddelade Ålands förläggning att
de är villiga att ta över ansvaret.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna det bifogade avtalet med förläggningen.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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INFRASTRUKTUR I ECKERÖ, KANALBRON

Kommunstyrelse 30.08.2022 § 217
Diskussion om infrastruktur i Eckerö samt om Kanalbron. Konstaterades att det finns ett behov av att träffa infrastrukturminister Wickström
med anledning av flertal aktuella ärenden.
BESLUT:
Kommunstyrelsen inbjuder infrastrukturminister till ett möte och utser
följande personer från kommunens sida att delta:
- Jan-Anders Öström, kommunstyrelsens ordförande
- Sven-Eric Carlsson, kommunstyrelsens viceordförande
- Anders Svebilius, kommunfullmäktiges ordförande
- Bernt Bergman, kommunfullmäktiges viceordförande
- Benjamin Sidorov, tf. kommundirektör
- Emma Saarela, kommuntekniker
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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: 202-211, 213-215, 217 §
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 212, 216 §
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: 212, 216 §
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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