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NKN § 12

KALLELSE OCH BESLUTSFÖRHET

Närings- och kulturnämnden 05.10.2022 § 12
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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NKN § 13

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Närings- och kulturnämnden 05.10.2022 § 13
FÖRSLAG:
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.
Nämnden föreslår Ann-Sofi Stjärnfelt och Lillemor Idman som protokolljusterare.
BESLUT:
Enligt förslag. Protokollet justeras direkt efter mötet.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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NKN § 14

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Närings- och kulturnämnden 05.10.2022 § 14

FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns med två extrainsatta ärenden:
-

Reklam och annonsering som kan verkställas år 2022
Initiativ till diskussion med Ålands Kenneldistrikt r.f.

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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NKN § 15

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR ECKERÖ KOMMUN

Närings- och kulturnämnden 05.10.2022 § 15
Kommunstyrelse 07.06.2022 § 146
Kommunstyrelse 24.05.2022 § 137
Under diskussionerna på kommunfullmäktiges sammanträde uttryckte
flera ledamöter ett behov av att nämnderna, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige läser igenom Kommunikationspolicyn för Eckerö
kommun och fäster särskild uppmärksamhet vid följande skrivningar i
policyn:
2.2 Nämnd/Förvaltning
Respektive nämnd/förvaltning svarar för den förvaltningsspecifika
kommunikationen, internt och externt. Nämndens ordförande är ytterst ansvarig för förvaltningens kommunikation. Medarbetare inom
förvaltningen som har verksamhetsansvar har också kommunikationsansvar.
2.5 Förtroendevalda
Förtroendevaldas rätt till upplysningar regleras i kommunallagens 21
§ (ÅFS 73/1997):
En förtroendevald har rätt att ta del av handlingar som förvaras hos
kommunens myndigheter och att i övrigt erhålla uppgifter och upplysningar av myndigheterna.
Den förtroendevalda bör dock utnyttja sin rätt ansvarsfullt och med eftertanke för att inte i onödan belasta förvaltningen mera än nödvändigt. All kommunikation med förvaltning och enskilda tjänstemän eller
andra företrädare för förvaltningen ska vara saklig och ske hänsynsfullt och respektfullt. Detta gäller även i den mån en förtroendevald
kommunicerar externt i sin roll som förtroendevald.
Som underlag för diskussioner i respektive kollegialt organ bifogas
även Arbetshälsoinstitutets handbok om Behandling av osakligt uppträdande i förtroendeorgan.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen delger ärendet nämnderna till kännedom. Kommunstyrelsen ser framemot att före utgång av september 2022 ta del
av ett nämndbeslut om att nämnden tagit del av Arbetshälsoinstitutets
handbok om Behandling av osakligt uppträdande i förtroendeorgan
samt att nämnden följer Eckerö kommuns kommunikationspolicy i sin
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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verksamhet. Efter nämndenars bereder kommunstyrelsen ett ärende
till kommunfullmäktige.
BESLUT:
Ärendet bordlades.
Kommunstyrelse 07.06.2022 § 146
Bordlagt ärende.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen delger ärendet nämnderna till kännedom. Kommunstyrelsen ser framemot att före utgång av september 2022 ta del
av ett nämndbeslut om att nämnden tagit del av Arbetshälsoinstitutets
handbok om Behandling av osakligt uppträdande i förtroendeorgan
samt att nämnden följer Eckerö kommuns kommunikationspolicy i sin
verksamhet. Efter nämndernas bereder kommunstyrelsen ett ärende
till kommunfullmäktige.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
Närings- och kulturnämnden 05.10.2022 § 15

Upptogs till behandling kommunfullmäktiges behov av att nämnden
läser igenom Kommunikationspolicyn för Eckerö kommun samt följer
kommunikationspolicyn i sin verksamhet. Nämnden ska även ta del
av Arbetshälsoinstitutets handbok om Behandling av osakligt uppträdande i förtroendeorgan.
Särskild uppmärksamhet ska fästas vid följande skrivningar i Kommunikationspolicyn:
2.2 Nämnd/Förvaltning
Respektive nämnd/förvaltning svarar för den förvaltningsspecifika
kommunikationen, internt och externt. Nämndens ordförande är ytterst ansvarig för förvaltningens kommunikation. Medarbetare inom
förvaltningen som har verksamhetsansvar har också kommunikationsansvar.
2.5 Förtroendevalda
Förtroendevaldas rätt till upplysningar regleras i kommunallagens 21
§ (ÅFS 73/1997):
Protokolljusterarnas signatur
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En förtroendevald har rätt att ta del av handlingar som förvaras hos
kommunens myndigheter och att i övrigt erhålla uppgifter och upplysningar av myndigheterna.
Den förtroendevalda bör dock utnyttja sin rätt ansvarsfullt och med eftertanke för att inte i onödan belasta förvaltningen mera än nödvändigt. All kommunikation med förvaltning och enskilda tjänstemän eller
andra företrädare för förvaltningen ska vara saklig och ske hänsynsfullt och respektfullt. Detta gäller även i den mån en förtroendevald
kommunicerar externt i sin roll som förtroendevald.
Kommundirektörens förslag:
Närings- och kulturnämnden har tagit del av Kommunikationspolicyn
för Eckerö kommun samt Arbetshälsoinstitutets handbok om Behandling av osakligt uppträdande i förtroendeorgan.
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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NKN § 16

VERKSAMHETSMÅL 2023 – 2025 SAMT AVGIFTER

Närings- och kulturnämnden 05.10.2022 § 16
Kommunstyrelse 20.09.2022 § 230
Kommunstyrelse 24.05.2022 § 136

KS § 136 BUDGETDIREKTIV 2023 Kommunstyrelse 24.05.2022 §
136 Förslag till budgetdirektiv 2023 i bilagan. Kommundirektörens
förslag: Kommunstyrelsen beslutar om budgetdirektiv 2023 i enlighet
med förslag och delger beslutet till nämnderna.
BESLUT: Enligt förslag.
Kommunstyrelse 20.09.2022 § 230
Budgetdirektiven för Eckerö kommun har fastslagits den 24.05.2022 i
kommunstyrelsen, KS § 136. I budgetdirektiv för budget 2023 beskrivs
olika tidsfrister i samband med budgetarbetet år för 2022. Bland annat
ska taxor och avgifter av kommunens nämnder behandlas den
20.09.2022 i kommunstyrelsen. Detta är inte möjligt i sin helhet av följande orsaker:
- Utbildnings- och fritidsnämnden saknar beredning om barnomsorgsoch fritidsavgifter. Frågan kommer att tas upp åter den
13.10.2022 inom utbildnings- och fritidsnämnden med en utförlig beredning som grund.
- Äldreomsorgens avgifter och taxor har inte förberetts inför styrelsemötet 20.09.2022 i enlighet med budgetdirektiven. Taxor och avgifter
för äldreomsorgen förväntas att senast vara sammanställda inför styrelsemöte den 18.10.2022.
- Byggnadstekniska nämnden har inte än sina målsättningar klara i
enlighet med budgetdirektiven.
- Närings- och kulturnämnden har inte taxor och avgifter inom sitt
område, dock målsättningar. Närings- och kulturnämnden har inte
behandlat målsättningar inför styrelsemötet den 20.09.2022 i enlighet
med budgetdirektiven.
Kommundirektörens Förslag:
- Kommunstyrelsen behandlar barnomsorgs- och fritidsavgifter samt
målsättningar på styrelsemöte den 18.10.2022.
- Äldreomsorgens avgifter och taxor samt målsättningar behandlas
senast på styrelsemöte den 18.10.2022.
Protokolljusterarnas signatur
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- Målsättningarna för byggnadstekniska nämnden behandlas på styrelsemöte den 18.10.2022.
- Närings- och kulturnämnden sammankallas för att behandla budget
2023 där även målsättningar ingår. Målsättningarna behandlas
på styrelsemöte den 18.10.2022.
- Budgetseminariet skjuts upp till vecka 42, förslagsvis till onsdagen
den 02.11.2022
BESLUT: Enligt förslag
Närings- och kulturnämnden 05.10.2022 § 16
Budgetdirektiven för Eckerö kommun har fastslagits den 24.05.2022 i
kommunstyrelsen, KS § 136. Budgetdirektivens tidsfrister har därefter
uppdaterats den 20.09.2022 i kommunstyrelsens, KS § 230. Taxor,
avgifter och verksamhetsmål ska behandlas i kommunstyrelsens den
18.10.2022.
I och med detta behöver närings- och kulturnämnden föreslå verksamhetsmål inför kommunstyrelsen. Vad beträffar avgifter och taxor
har inte närings- och kulturnämnden andra avgifter än de avgifter som
finns för köp av kommunens vimplar. Närings- och kulturnämnden har
inte några taxor att behandla. Vimplarna har år 2022 blivit dyrare att
inhandla till kommunen, därmed har priset för försäljning år 2022 justerats på kommunkansliet.
Kommundirektörens förslag:
Följande verksamhetsmål för år 2023 föreslås inför kommunstyrelsen:
Nämnden kommer att bidra och stödja evenemang som anordnas i
Eckerö, samt stöda aktiva föreningar för att bibehålla ett aktivt föreningsliv. Nämnden kommer att bistå näringslivet genom att annonsera i utvalda tidskrifter. Närings- och kulturnämnden arbetar aktivt
med:
- Att stödja och bistå med bidrag till aktiva föreningar inom Eckerö
- Främja aktivitet för unga och äldre
- Marknadsföra kommunen
Verksamhetsmål för år 2024 – 2025 enligt bilaga.
Det nya vimpelpriset år 2023 föreslås inför kommunstyrelsen enligt
förslaget nedan:
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Vimpel
Vimpel 3 m
Vimpel 4 m

Tidigare pris Justerat pris
35 €
45 €
45 €
55 €

BESLUT:
Enligt förslag

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende
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bestyrkes
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Kommunkansliet i Eckerö
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__/__20__
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NKN § 17

BUDGET 2023

Närings- och kulturnämnden 05.10.2022 § 17

Budget tas upp till behandling inför år 2023. Se preliminärt budgetförslag i bilaga.
Konstateras att Ålands Jakt- och Fiskemuseums ansöker om totalt
4000 euro som verksamhetsbidrag, Eckerö Jaktvårdsförening ansöker om 3 000 euro, och Eckerö hembygdsförening ansöker om bidrag
för 3000 euro.
Närings- och kulturnämnden ska ta ställning till den delen av Ålands
Jakt- och Fiskemuseums ansökan som avser barnverksamheten,
marknadsföring och utställningsarbetet. Konstateras att Ålands hembygdsförening inte har lämnat budget för år 2022 och att ansökan
därmed inte är komplett.
FÖRSLAG:
Närings- och kulturnämnden upptar i sitt budgetförslag 1110 euro
som verksamhetsbidrag till Ålands Jakt- och Fiskemuseum, 2000
euro som verksamhetsbidrag till Eckerö Jaktvårdsförening och 2000
euro för Eckerö hembygdsföreningen. Budgeterade medel för Eckerö
hembygdsförening utbetalas om föreningen inkommer med budget för
år 2022 innan budgeten för Eckerö kommun år 2023 fastlås i kommunfullmäktige. Nämnden överlämnar budgetförslag till kommunstyrelsen för beslut.

BESLUT:
Enligt förslag

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
NÄRINGS- OCH

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KULTURNÄMNDEN

Sida
12

Sammanträdesdatum
05.10.2022

NKN § 18

Extrainsatt ärende: Reklam och annonsering som kan verkställas år 2022

Närings- och kulturnämnden 05.10.2022 § 18

Det finns outnyttjade budgetmedel för år 2022 vad beträffar NKN.
Bland annat ICT-tjänster (2000 €), Experttjänster (5500€) och för annonserings- och tryckeritjänster (1000 €).
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Föreslås att kommunkansliet får mandat att se över möjligheter till
annonsering och reklamföring för outnyttjade medel exempelvis i
Åland guide, vilket visit Åland ansvar för. Förslagsvis finansieras annonseringen med kvarvarande budgetmedel.

BESLUT:
Enligt förslag.
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NKN § 19

Extrainsatt ärende: Initiativ till diskussion med Ålands Kenneldistrikt r.f.

Närings- och kulturnämnden 05.10.2022 § 19

Ålands kenneldistrikt r.f. ordnar årligen utställning i Eckerö kommun.
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Närings- och kulturnämnden önskar en öppen dialog med Ålands
Kenneldistrikt. Detta i syfte för att hitta olika former av samverkan i
samband med utställningen.
BESLUT:
Enligt förslag.
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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:
Närings- och kulturnämnden i Eckerö
Södra Överbyvägen 8
AX-22270 Eckerö

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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Kommunkansliet i Eckerö
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