SAMMANTRÄDESKALLELSE

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

Sammanträdestid

Tisdagen 02.11.2022 kl. 09:00 –

Sammanträdesplats

Eckerö Hotell och restaurang

FÖREDRAGNINGSLISTA
KS § 285

Kallelse och beslutförhet

KS § 286

Val av protokolljusterare, tid

KS § 287

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KS § 288

Budget 2023 och ekonomiplan 2024 – 2025

Eckerö 28.10.2022

Jan-Anders Öström
Kommunstyrelsens ordförande
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 04.11.2022 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens
hemsida www.eckero.ax.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
02.11.2022

Nr.
17

Plats och tid

Eckerö Hotell och restaurang tisdagen 02.11.2022 kl. 09:00 – 17:10

Beslutande

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

ordförande
viceordförande
ledamot
ledamot
ledamot

Föredragande

Benjamin Sidorov

tf. kommundirektör

Övriga närvarande

Anders Svebilius
Bernt Bergman (frånv.)

kommunfullmäktiges ordförande
kommunfullmäktiges viceordförande
Ekonom
Barn- och äldreomsorgsledare
Daghemsföreståndare
Lärare i barnomsorg samt vice.
daghemsföreståndare
Kommuntekniker/byggnadsinspektör
Vik. Skolföreståndare
Fritidsledare
Omvårdnadsledare

Maarit Grönlund
Axel Söderback § 288
Gun Sivén § 288
Jenny Söderlund § 288
Emma Saarela § 288

Paragrafer

Maria Bonds § 288
Janita Laitila § 288
Andrea Holm § 288
285 - 288

Underskrifter

ordförande

sekreterare

Jan-Anders Öström

Benjamin Sidorov

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö torsdagen den 04.11.2022, kl. 09.00.

Susann Fagerström

John Hilander

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby den 04.11.2022 kl. 15.00.

Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid

Sophie Johansson

Underskrift
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2

Sammanträdesdatum
02.11.2022
KS § 285

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelse 02.11.2022 § 285
FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
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
Sida
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Sammanträdesdatum
02.11.2022
KS § 286

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID

Kommunstyrelse 02.11.2022 § 286

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 Susann Fagerström och John Hilander till protokolljusterare.
Protokollet ska vara justerat senast den 04.11.2022 kl. 09.00.
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
02.11.2022
KS § 287

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunstyrelse 02.11.2022 § 287

FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
5

Sammanträdesdatum
02.11.2022
KS § 288

BUDGET 2023 OCH EKONOMIPLAN 2024 – 2025

Kommunstyrelse 02.11.2022 § 288
Kommunstyrelsen behandlar budget 2023 och ekonomiplan 2024 –
2025 för Eckerö kommun.
Bilagor:
- Budgetuppföljning, september 2022
- Förslaget till budget 2023 och ekonomiplan 2024-2025
- Tidsplan till budgetseminarium onsdagen den 02.11.2022
Ekonomichef Maarit Grönlund samt verksamhetscheferna är närvarande under ärendets behandling.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsens diskuterar arbetsbudgeten med tillkommande tilllägg/förändringar.
Beslut:
Barnomsorg:
Följande korrigeringar sker i budgetboken för år 2023:
På sida 60 specificeras att speciallärarens arbetsomfattning behöver
utökas under år 2023 till minst 12 timmar.
På sida 60 läggs till följande i verksamhetsplan för år 2024 – 2025:
-

Ett pedagogiskt kök inom barnomsorgen ska tillgodoses.

Utöver detta sker mindre språkmässiga förändringar.
Kommunstyrelsen beslutar även att:
-

Tillgodoseendet av språkstöd inom barnomsorgen ska följas upp
av kommunstyrelsen.

-

Verkställandet av utökade speciallärarresurser inom barnomsorgen år 2023 behöver ses över.

-

Kvaliteten vad beträffar maten inom barnomsorgen behöver utvärderas.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till på- Utdragets riktighet
seende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
02.11.2022

-

Under verksamhetsåret 2023 ska barnsomsorgen utvärdera om
förändringarna i samband med Landskapslag (2020:32) om barnomsorg och grundskola kräver utökade personalresurser.

Byggnadstekniska förvaltningen
Följande korrigeringar sker i budgetboken för år 2023:
-

På sida 82 förtydligas att tjänsten som byggnadsinspektör/tekniker
budgeteras som 80 %.

-

Till verksamhetsmål år 2023 (sida 84) tilläggs:
Sommarvikariat för servicemän under tre månader

-

I verksamhetsmål för år 2023 (sida 89) kompletteras texten med:
Satsa på energieffektiviseringar: urfasa oljeuppvärmningen i skolan och daghemmet. Se investeringsdelen.

Utöver detta sker mindre språkmässiga förändringar.

Kommunstyrelsen beslutar även att:

-

Kommunstyrelsen uppmanar byggnadstekniska nämnden att se
över tiderna för när gatubelysningen ska vara nedsläckt.

-

Kommunstyrelsen påminner Eckerö Cruisingklubb (ECC) om beslut KS § 174, 28.06.2022. ECC uppmanas att i samråd med byggnadstekniska kansliet snarast inkomma med uppdaterade digitala
ritningar för en handikappanpassad toalett och två vanliga toaletter
(totalt tre toaletter). ECC ska även inkomma med en beräkning på
uppskattade materialkostnader. Informationen ska vara kommunkansliet tillhanda senast fredagen den 18.11.2022. Orsaken till
uppmaningen är att ECC inte inkommit med informationen som begärts enligt KS § 174, 28.06.2022. Ärendet tangerar ECC:s ansökt
om att materialet för toalettbyggnad ska ersättas av kommunen.
Kommunstyrelsen ställer sig positivt till initiativet.

Undervisningsförvaltning
Följande korrigeringar sker i budgetboken för år 2023:
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till på- Utdragets riktighet
seende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
02.11.2022

-

-

Grundskolans verksamhetsplan korrigeras (sida 79. för år 20242025 samt verksamhetsmålen för 2023 byter plats) så att verksamhetsmålen kommer innan verksamhetsplanen i turordningen.
Redskapsbod till skolgården läggs till i verksamhetsmålen för år
2023 (s. 79)

Kommunstyrelsen beslutar även att:
-

Möjligheten att bygga en redskapsbod vid skolan bereds inför kommunstyrelsens innan kommunstyrelsen gjort beslut om budgeten
för år 2023. Det som främst behöver utredas är kostnader och om
redskapsboden ska budgeteras inom byggnadstekniska nämndens budget, utbildning- och fritidsnämndens budget eller inom
kommunens investeringsbudget för år 2023.

-

Möjligheten att tillgodose övervakningskameror vid skolan ska utredas. Detta för att förebygga förstörelse av skolans egendom och
förebyggande av att personer rör sig på skolfastighetens tak.

Mötet ajourneras 12:15 – 13:15
Centralförvaltningen
Följande korrigeringar sker i budgetboken för år 2023:

-

Verksamhetsmål för år 2023 flyttas från kommunfullmäktige (sida
15) till kommunstyrelsens verksamhetsmål år 2023 (sida 17).

-

Cityläkarna som nämns på sidan 24 korrigeras till Citykäkarna Mariehamn ab.
Utöver detta sker mindre språkmässiga förändringar.

Kommunstyrelsen beslutar även att:

-

Frågan om utökad företagshälsovård ska behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 08.11.2022.

-

Frågan om utökad friskvård ska behandlas som ett separat ärende
i kommunstyrelsen innan kommunstyrelsens behandling av budget
2023 är avklarad för kommunstyrelsens del.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
02.11.2022

Mötet ajourneras 15:00 – 15:15
Äldreomsorgsförvaltning
Följande korrigeringar sker i budgetboken:

-

Avgiftspaketet på sida 39 korrigeras med att det ingår duschhjälp i
eget hem eller på solgården 2 gånger i veckan och 1 städvoucher/månad som hemtjänsttagare stryks.

-

Verksamhetsmål för år 2023 vad beträffar hemtjänst ute (sida 38)
läggs till som tydliga franska sträck.

-

Titeln hemserviceledare korrigeras till omvårdnadsledare på sidan
40 och 41.

Utöver detta sker mindre språkmässiga förändringar.

Kommunstyrelsen beslutar även att:
-

Prestationstal vad beträffar måltidsservices på sida 50 behöver ses
över och korrigeras innan kommunstyrelsens behandling av budget
2023 är avklarad för kommunstyrelsens del.

-

Rekrytering av utökad resurs på kock på 100 % ska villkoras utefter
att det verkliga behovet har utretts inom äldreomsorgsförvaltningen.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
02.11.2022
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: § 285 - 288
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer:
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:
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.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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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 30 dagar
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands landskapsregering
PB 1060
22111 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.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
02.11.2022
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

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

