ECKERÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nr 1

-*Plats och tid

Kommungården i Överby torsdagen den 20 januari 2011 19.00 -20.25
Eriksson Marcus
Fagerström Janne
Hellström Henrietta
Hilander John
Häggblom Monica
Löfström Marie
Mattsson Jan-Erik
Mattsson Tage
Rosenqvist Gun
Sjöström Mattias
Stenroos-Fagerström Maria
Wikblom Helmer
Öström Jan-Anders

Frånv. ers. Häggblom, Niclas

Frånv. ers. Holmberg, Gunilla

Frånv. ers. Nordling, Beatrice
Frånv.

Föredragande
Övriga närvarande

Söderlund Rune
Lundqvist Jörgen

Paragrafer

Kfg § 1-16

Underskrifter

Ordförande

Kommunstyrelsens ordf.
Kommundirektör

Sekreterare

Tage Mattsson (Kfg § 1-4)
Jörgen Lundqvist
John Hilander (Kfg § 5-16)
Protokolljustering
Ort och tid

Kommungården i Överby onsdagen den 26 januari 2011 kl. 16.00

Gun Rosenqvist

Beatrice Nordling

Protokollet framlagt till
påseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby torsdagen den 27 januari 2011 kl. 10.00

Intygar

Jörgen Lundqvist

Utdragets riktighet
bestyrks
Ort och tid

Underskrift

ECKERÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

ECKERÖ KOMMUN

Nr 1

SAMMANTRÄDESKALLELSE

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kommunfullmäktige i Eckerö kommun kallas att sammanträda på Kommungården i Överby:
Torsdagen den 20 januari 2011 kl. 19.00 för behandling av de ärenden som är upptagna i
nedanstående föredragningslista.

1.

Kfg § 1

Kallelse och beslutförhet

2.

Kfg § 2

Val av protokollsjusterare

3.

Kfg § 3

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

4.

Kfg § 4

Val av kommunfullmäktiges presidium 2011

5.

Kfg § 5

Mötesordning 2011

6.

Kfg § 6

Inrättande av befattning som sysselsättningskoordinator

7.

Kfg § 7

Val av valnämnd och valbestyrelse i Eckerö kommun 2011

8.

Kfg § 8

Val av ordförande i Näringsnämnden

9.

Kfg § 9

Avtal med Mariehamns stad om köp av fältarbetartjänster

10.

Kfg § 10

Redovisning av testamentarisk egendom och förvaltning av denna

11.

Kfg § 11

Redovisning av kommittéer för översyn av kommunala fastigheter

12.

Kfg § 12

Godkännande av arrendeavtal med Storby bysamfällighet

13.

Kfg § 13

Informationsärende: Ekonomiuppföljning

ECKERÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

14.

Kfg § 14

Informationsärende: Beslut och utlåtande i jordförvärvsärenden

15.

Kfg § 15

Fastställande av portionspris för anställda i Eckerö kommun 2011

16.

Kfg § 16

Godkännande av principer för kostnadsfördelning för vägbelysning

Eckerö den 12 januari 2011

Marie Löfström
Kommunfullmäktiges ordförande
Eckerö kommun

Nr 1

ECKERÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nr 1

KOMMUNFULLMÄKTIGE

1
2
3

20.01.2011

KALLELSE OCH BESLUTSFÖRHET
Kfg § 1

Tage Mattsson hälsade kommunfullmäktiges ledamöter välkomna och
förklarade mötet öppnat i sin egenskap av den ledamot som haft den längsta
sammanhängande tjänstgöringen i kommunfullmäktige.
Mötesordföranden anmälde kungörelsen till mötet. Kommundirektören
förrättade upprop varvid 9 ordinarie ledamöter och tre ersättare befanns
tjänstgöra.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Kfg § 2

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
Kommunfullmäktige valde Gun Rosenqvist och Beatrice Nordling
till protokollsjusterare. Protokollet justeras onsdagen den 26 januari 2011
kl. 16.00 på Kommungården i Överby, Eckerö kommun.

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Kfg § 3

Ordf.
Sekr.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
Kommunfullmäktige beslutade enhälligt att godkänna den framlagda
föredragningslistan med tillägg för fastställande av kommunfullmäktiges
mötesordning som ärende Kfg § 5.
Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2011__

Eckerö den __/__2011
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5

VAL AV PRESIDIUM FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011
Kfg § 4

Kommunfullmäktige väljer i enlighet med Kommunallagen § 40 ett
presidium bland sina ledamöter som består av en ordförande och högst
två vice ordförande. Förvaltningsstadgan för Eckerö kommun stipulerar
att kommunfullmäktige har en vice ordförande.
Presidiet tjänstgör ett år i sänder och väljs i samma valförrättning.
Presidiet skall utses vid årets första sammanträde.
Den ledamot som innehaft ett fullmäktigeuppdrag under längst tid utövar
ordförandeskapet under ärendet. Om flera av ledamöterna har tjänstgjort
under lika lång tid, utövas ordförandeskapet av den ledamot som är äldst
av dessa.
YRKANDEN
Jan-Erik Mattsson nominerade Marie Löfström till posten som
kommunfullmäktiges ordförande 2011. Förslaget understöddes av
Jan-Anders Öström. Mattias Sjöström nominerade John Hilander till
posten som kommunfullmäktiges ordförande 2011. Förslaget
understöddes av Niclas Häggblom.
Jan-Anders Öström och Mattias Sjöström föreslog sluten omröstning.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
Kommunfullmäktige beslutade att i sluten omröstning genomföra
presidieval med Marie Löfström och John Hilander som kandidater till
ordförandeposten. Kommunfullmäktige beslutade vidare att den kandidat
som ej erhåller majoriteten av rösterna för att väljas till
kommunfullmäktiges ordförande i stället erhåller posten som vice
ordförande.
Val genomfördes med sluten omröstning. Kommunfullmäktiges
protokollsjusterare biträdde valproceduren genom kontroll av antalet
angivna röster och därpå följande sammanräkning av dessa.
Rösträknarna kungjorde att sammanlagt 12 röster hade avgivits, varav
8 röster för Marie Löfström och 4 röster för John Hilander.
Kommunfullmäktige har därmed efter sluten valförrättning med
röstsiffrorna 8-4 valt Marie Löfström till ordförande och John Hilander
till vice ordförande i kommunfullmäktige under 2011.
Kommunfullmäktige förklarade paragraferna 1-4 vara omedelbart
justerade.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2011__

Eckerö den __/__2011

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
Organ
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ nr

Sammanträdesdatum

5

20.01.2011

7

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÖTESORDNING 2011
Kfg § 5

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Förvaltningsstadga för
Eckerö kommun § 37 om sin mötesordning. Utöver ordinarie
sammanträden kan fullmäktiges kallas till möte då styrelsen eller minst en
fjärdedel av kommunfullmäktiges ledamöter begär det för ett visst ärende
eller då fullmäktiges ordförande anser att det behövs.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
Kommunfullmäktige beslutade enhälligt att sammankallas till ordinarie möte
den tredje torsdagen i månaden om ej särskilda omständigheter eller helger,
tillfälligtvis skulle påkalla annan ordning under 2011.
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INRÄTTANDE AV BEFATTNING SOM SYSSELSÄTTNINGSKOORDINATOR
I ECKERÖ KOMMUN
Soc § 136

Bilaga - Arbetsbeskrivning för sysselsättningskoordinator
Den äldre befolkningen kommer att öka under de kommande åren. För att
kommunen ska klara av för att ta hand om de äldre, spelar ett
rehabiliterande och förebyggande synsätt en stor roll. Motiverande
sysselsättning och motion, samt socialt umgänge, gör att äldre klarar sig
länge i sina egna hem. Samtidigt som även de äldre, som bor på
Solgården, behöver kunna delta i olika aktiviteter för att kunna bibehålla
funktionsförmågan. Om kommunen har en sysselsättningskoordinator
anställd, som tar hand om och planerar olika aktiviteter och
sysselsättningar, ger man denna möjlighet till kommunens äldre invånare.
En sysselsättningskoordinator skall ha närvårdarutbildning som
behörighetskrav och ska även vid behov hjälpa till med det övriga
omsorgsarbetet.
ÄLDREOMSORGSLEDARENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledarens föreslår att socialnämnden besluter att, inför
kommunstyrelse och kommunfullmäktige föreslå, att en ny befattning
som sysselsättningskoordinator inom äldreomsorgen inrättas, från och
med 01.01.2011. Behörighetskrav är närvårdarutbildning och grundlön 2
112,91€/månaden för heltid, enligt avtal 04SOS06A.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:
Socialnämnden besluter att återremittera ärendet för vidareutredning.
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Äldreomsorgsledaren har vidareutrett ärendet och kommit fram till att en
ändring behöver göras när det gäller behörighetskravet för
sysselsättningskoordinator. Behörighetskravet behöver preciseras så att
kravet är närvårdare eller annan, för befattningen, lämplig utbildning.
ÄLDREOMSORGSLEDARENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledarens föreslår att socialnämnden besluter att, inför
kommunstyrelse och kommunfullmäktige föreslå, att en ny befattning
som sysselsättningskoordinator inom äldreomsorgen inrättas, från och
med 01.01.2011. Behörighetskrav är närvårdarutbildning eller annan för
befattningen lämplig utbildning, och grundlön 2 112,91 €/månaden för
heltid, enligt avtal 04SOS06A.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:
Socialnämnden
besluter
att,
inför
kommunstyrelse
och
kommunfullmäktige
föreslå,
att
en
ny
befattning
som
sysselsättningskoordinator på 50 % inom äldreomsorgen inrättas, från och
med 01.01.2011. Behörighetskrav är närvårdarutbildning eller annan för
befattningen lämplig utbildning, och grundlön 2 112,91 €/månaden för
heltid, enligt avtal 04SOS06A. Socialnämnden besluter också att
godkänna arbetsbeskrivningen med en komplettering: Ansvara för att ha
meningsfull sysselsättning för kommunens äldre och vid behov övriga
invånare.
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KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att inrätta en ny tjänst
som sysselsättningskoordinator på 50% av heltid inom
äldreomsorgen som också ger möjlighet till omvårdnad och aktivering av
yngre klienter inom hemtjänsten och kommunens omsorg. Tjänsten inrättas
på en försöksperiod på ett år under budgetåret 2011 och utvärderas senast
i oktober 2011.
BESLUT
Kommunstyrelsen beslutade att inför kommunfullmäktiges budgetbehandling
och beslut förorda inrättandet en tjänst på 50% av heltid som sysselsättningskoordinator inom äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Den
anställde ansvarar för att kommunens äldre, och vid behov övriga invånare,
erhåller en meningsfull sysselsättning. Behörighetskrav är närvårdarexamen
eller annan för befattningen lämplig utbildning. Grundlönen uppgår till
2.112,91 Euro/månaden på heltid enligt avtal 04SOS06A. Utvärdering av den
nya tjänsten och arbetsmetodiken sker senast i oktober 2011.

Kfg § 6

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
Kommunfullmäktige beslutade att i enlighet med tidigare budgeterade medel,
inrätta en befattning på 50% av heltid som sysselsättningskoordinator inom
äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Den anställde ansvarar för att
kommunens äldre, och vid behov övriga invånare, erhåller en meningsfull
sysselsättning. Behörighetskrav är närvårdarexamen eller annan för
befattningen lämplig utbildning. Grundlönen uppgår till 2.112,91
Euro/månaden på heltid enligt avtal 04SOS06A. Utvärdering av den nya
tjänsten och arbetsmetodiken sker senast i oktober 2011.
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VAL AV KOMMUNAL CENTRALVALNÄMND OCH VALBESTYRELSE
I ECKERÖ KOMMUN 2011
Kst § 275

Under 2011 genomförs riksdagsval till Finlands riksdag samt kommunal- och
lagtingsval i landskapet Åland. Kommunstyrelsen erhåller med detta utskick
Justitieministeriets information inför riksdagsvalet.
Centralvalnämnden i Eckerö kommun har tillsatts för perioden 2007-2010
enligt medföljande protokollsutdrag. Nomineringar till dess sammansättning
och fortsatta verksamhet under 2011 bör därför skyndsamt framläggas inför
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen skall också föranstalta om vissa
andra praktiska planeringsåtgärder inför valåret 2011.
Senast den 21.01.2011 skall centralvalnämndens kontaktuppgifter vidarebefordras till Befolkningsregistercentralen.
Senast den 21.01.2011 skall Befolkningsregistercentralen vara underrättad
om kommunens allmänna förhandsröstningsställen,
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen framlägger nomineringar till ledamöter samt förslag till
ordförande och vice ordförande i Centralvalnämnden inför
kommunfullmäktige samt ledamöter i valbestyrelsen. Uppdraget som
sekreterare i Centralvalnämnden kan lämpligen utföras av anställd på
kommunkansliet. Nuvarande sekreterare Katarina Bergman som också varit
ledamot i nämnden, har anmält att hon inte står till förfogande i denna fortsatta
egenskap.
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Kst § 275 forts. Kommunstyrelsen beslutar att Eckerö skola används som vallokal.
Kommunstyrelsen beslutar att ingå avtal med Posten på Åland om tillgång
till förhandsröstningsställe och tillhörande valförrättningstjänster.
Kommunstyrelsen beslutar vidare om eventuella och i så fall, vilka
verksamhetsställen inom socialvården som kan komma ifråga för
förhandsröstning. Förslagsvis inrättas ej sådana fasta förhandsröstningsställen inom socialvården om detta ej framhålles som särskilt önskvärt av
äldreomsorgsledaren
BESLUT
Kommunstyrelsen behandlar nomineringar till Centralvalnämnd och
valbestyrelse vid senare sammanträde inför kommunfullmäktiges möte
i december 2010.
Kommunstyrelsen beslutade att fortsättningsvis upplåta Eckerö skola som
vallokal. Det är också kommunstyrelsens avsikt att ingå avtal med
Posten på Åland om tillgång till förhandsröstningsställe och tillhörande
valförrättningstjänster.
Förhandsröstningsställe inom socialvården förekommer ej men valbestyrelsen
biträder äldre vid röstning och förhandsröstning på sedvanligt sätt.
Nuvarande mandatperiod för den kommunala centralvalnämnd i
Eckerö kommun (2007-2010), upphör vid årsskiftet. Den kommunala
centralvalnämnden består av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare.
Kommunfullmäktige utser centralvalnämnden samt dess ordförande och vice
ordförande.
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Kommunstyrelsen framlägger nomineringar på centralvalnämnden och dess
presidium inför kommunfullmäktige. Samråd har förts på kommunkansliet
om de anställdas intresse för sekreteraruppdraget i centralvalnämnden. Detta
arbete är av tjänstemannakaraktär och i första hand avsett att förenas med
förtroendevalt uppdrag i nämnden.
Mandatperioden för den kommunala valbestyrelsen i Eckerö kommun
(2007-2010), upphör vid årsskiftet. Den kommunala valbestyrelsen har i
praxis tillsatts av kommunfullmäktige och omfattar tre ordinarie ledamöter
och tre ersättare. Kommunfullmäktige har tidigare utsett en ordförande och en
vice ordförande i valbestyrelsen.
BESLUT
Kommunkansliet förmedlar på kommunstyrelsens uppdrag en förfrågan till
samtliga nuvarande ledamöter i Centralvalnämnden samt valbestyrelsen
om intresse finns för att förlänga tjänstgöringen med ytterligare ett år som
därmed omfattar valåret 2011. Detta gäller också nuvarande ersättare.
Under 2011 väljs en ny Centralvalnämnd och valbestyrelse för den nya
mandatperioden.
En förnyad förfrågan sker också till kommunkansliets personal om det vakanta
sekreteraruppdraget i Centralvalnämnden. Kommunstyrelsen anser att
sekreteraren av praktiska skäl också väljs till ledamot i Centralvalnämnden
på det sätt som tidigare skett. Sekreteraren väljs också på ett år.
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BESLUT
Kommunstyrelsen nominerar följande kandidater inför kommunfullmäktige
tillsättande av Centralvalnämnd för Eckerö kommun 2011:
Ordinarie ledamöter:
Kerstin Berlin
Carl-Gunnar Bergman
Erik Eriksson
Andrea Sandberg
Robert Söderlund

Ersättare:
Britt-Inger Berthén-Eklund
Nina Andersson
Pirjo Mattsson
Hasse Andersson
John Mattsson

Till ordförande i centralvalnämnden föreslås Carl-Gunnar Bergman och till
vice ordförande Erik Eriksson.
Kommunstyrelsen nominerar följande kandidater inför kommunfullmäktiges
tillsättande av valbestyrelse för Eckerö kommun 2011:
Ordinarie ledamöter:
Kerstin Berlin
Carl-Gunnar Bergman
Andrea Sandberg

Ersättare
Pirjo Mattsson
Hans Andersson
John Mattsson

Till ordförande i valbestyrelsen föreslås Carl-Gunnar Bergman och till vice
ordförande Kerstin Berlin.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
Kommunfullmäktige valde enhälligt en kommunal Centralvalnämnd i Eckerö
kommun för år 2011 bestående av följande ledamöter och gruppvisa ersättare:
Ordinarie ledamöter:
Kerstin Berlin
Carl-Gunnar Bergman
Erik Eriksson
Andrea Sandberg
Robert Söderlund

Ersättare:
Britt-Inger Berthén-Eklund
Nina Andersson
Pirjo Mattsson
Hasse Andersson
John Mattsson

Till ordförande i centralvalnämnden utsågs Carl-Gunnar Bergman och till vice
ordförande Erik Eriksson.
Kommunfullmäktige valde enhälligt en Valbestyrelse i Eckerö kommun för år
2011 bestående av följande ledamöter och gruppvisa ersättare:
Ordinarie ledamöter:
Kerstin Berlin
Carl-Gunnar Bergman
Andrea Sandberg

Ersättare
Pirjo Mattsson
Hans Andersson
John Mattsson

Till ordförande i valbestyrelsen utsågs Carl-Gunnar Bergman och till vice
ordförande Kerstin Berlin.
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VAL AV ORDFÖRANDE I NÄRINGSNÄMNDEN I ECKERÖ KOMMUN
Kst § 296

Kommunfullmäktige har i beslut Kfg § 61 den 21.10.2010 beviljat Ellinore
Kullenberg befrielse från uppdraget som ordförande i Näringsnämnden
i Eckerö kommun.
Kommunstyrelsen äger rätt att nominera ny ordförandekandidat inför
kommunfullmäktiges val. Den nyvalda ordföranden tillsätts för återstoden
av innevarande mandatperiod 2010-2011.
BESLUT
Kommunstyrelsen beslutade att bordlägga ärendet.

Kst § 317

BESLUT
Kommunstyrelsen nominerar inför kommunfullmäktiges val ledamoten
Mattias Eriksson till uppdraget som ordförande i Näringsnämnden i Eckerö
kommun.
Kommunstyrelsen föreslår vidare att Henrietta Hellström övertager
Mattias Erikssons tidigare post som ordinarie ledamot i Näringsnämnden.

Kfg § 8

Beatrice Nordling anhöll om befrielse från uppdraget som vice ordförande men
önskar kvarstå som ledamot i Näringsnämnden.
Samtycke föreligger från Henrietta Hellström att tillträda som vice ordförande
i Näringsnämnden.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
Kommunfullmäktige beslutade enhälligt att bevilja Beatrice Nordling befrielse
från uppdraget som vice ordförande i Näringsnämnden. Beatrice Nordling
kvarstår som ordinarie ledamot i Näringsnämnden.
Kommunfullmäktige valde enhälligt Mattias Eriksson till ny ordförande och
Henrietta Hellström till ny vice ordförande i Näringsnämnden under 2011.
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AVTAL MED MARIEHAMNS STAD OM KÖP AV FÄLTARBETARTJÄNSTER
Kfg § 98

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
Fältarbetartjänster
Kommunfullmäktige beslutade att omfördelning sker av medel från
kostnadsstället barnskydd motsvarande 4.500 Euro till delfinansiering av
köptjänst av två fältarbetartjänster tillsammans med övriga landskommuner.
Kommunfullmäktige behandlar i skild ordning avtal om köp av
fältarbetartjänsterna för att tillgodose att kommunen tillsammans med
övriga landskommuner tillförsäkras inflytande och styrning över
verksamheten.

Kst § 8

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att framlagt förslag
till tjänsteköp av fältarbetartjänster från Mariehamns stad godkännes och
ingås. Avtalet är begränsat till ett år under 2011. Ingen särskild uppsägningsklausul är därmed nödvändig. Verksamheten som för närvarande
ingår i stadens socialservicemyndighet bekostas till hälften av
landskommunerna förutom vissa löneadministrativa funktioner. Under
avtalsperioden förutsätter kommunstyrelsen att en fullgod
informationsåterföring med verksamhetsrapporter och statistik sker till
samarbetskommunerna om fältarbetarverksamheten. Eckerö kommun föreslås
ta initiativ till en förändrad organisationsform som tar hänsyn till kommunens
önskan om reellt medinflytande och möjligheter att leda verksamheten på ett
mer funktionellt sätt än enbart genom inrättandet av en referensgrupp med
rekommenderande status.
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Kst § 8 forts.

BESLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut
det av Mariehamns stad framlagda förslaget till nytt avtal om tjänsteköp av
fältarbetarverksamheten inom landskommunerna.

Kfg § 9

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
Kommunfullmäktige beslutade enhälligt att godkänna det av Mariehamns stad
framlagda förslaget till nytt avtal om tjänsteköp av fältarbetarverksamhet i
landskommunerna. Avtalet är begränsat till att gälla under år 2011.
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REDOVISNING AV TESTAMENTARISK EGENDOM
OCH DESS FÖRVALTNING
Kfg § 98

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
Målsättningsstadgande för kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges målsättningsstadganden 2011 skall upptaga beslut
om stadgar och inriktning för en fond som skall förvalta
Rafael Mattssons testamentariskt givna tillgångar och fasta egendom för
att främja kommunens åldringsvård. Omfattningen av den testamenterade
egendomen och villkoren för dess vård, skall dessförinnan redovisas till
kommunfullmäktige liksom hittillsvarande förvaltning av egendomen.

Kst § 16

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunfullmäktige har önskat en redovisning över omfattningen och
vårdandet av den testamentariska egendom som Rafael Mattsson överlåtit
till kommunen. Kommunstyrelsen besvarar kommunfullmäktiges
förfrågan genom att redovisa bifogad sammanställning av handlingar,
beslut och förvaltningsåtgärder.
BESLUT
Kommunstyrelsen besvarar kommunfullmäktiges förfrågan genom att
redovisa bifogad sammanställning av handlingar, beslut och
förvaltningsåtgärder gällande den egendom som Rafael Mattsson skänkt
kommunen i sitt testamente.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
Kommunfullmäktige antecknade sig framlagd dokumentation och
redovisning av kommunstyrelsens förvaltningsåtgärder gällande den av
Rafael Mattsson testamenterade egendomen till kännedom.
Det noterades till protokollet att försäljning av fast egendom förutsätter
kommunfullmäktiges godkännande och att bud på testamentariskt
överlåtna fastigheter skall redovisas för kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade att den i testamentet givna
skogsfastigheten kvarstår i kommunal ägo. Denna skall också
omfattas av den nya skogsvårdsplanen för Eckerö kommun.
Kommunfullmäktige anmäler till kommunstyrelsen inför fortsatta
förvaltningsåtgärder att ett båthus med inventarier också tillhör stugan
i Marby. Båthuset står på byns samfällda strandtomt medan äganderätten
till den fastighet som stugan står på är begränsad till en sjättedel av
fastigheten och delas med andra fastighetsägare.
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REDOVISNING ÖVER KOMMITTÉER OCH ARBETSGRUPPER
FÖR ÖVERSYN AV KOMMUNENS FASTIGHETER
Kfg § 98

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
Kommittéer för kommunala fastigheter
Kommunfullmäktige uppdrager åt kommunstyrelsen att redovisa vilka
kommittéer som är verksamma med översyn av kommunens fastigheter samt
arbetsläget för dessa med anledning av fortsatt planering av användningen av
skolans hyreshus.

Kst § 17

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunfullmäktige har i sitt budgetbeslut uppdragit åt kommunstyrelsen
att redovisa vilka kommittéer som på kommunstyrelsens uppdrag ser över
kommunens fastighetsförvaltning. Kommunstyrelsen anmäler mot denna
bakgrund följande redovisning:
Kommunstyrelsen uppdrog 2008 åt dåvarande Ekonomistyrningsgruppen
att granska användning och fördelning av utrymmen vid Eckerö skola för
att lösa bl.a. eftermiddagsvårdens lokalbehov.
Ekonomistyrningsgruppen har i sitt rekommenderande beslut den
16.03.2009 efterlyst en samlad utvärdering av kommunala fastigheter och
byggnader med hänsyn till renoveringsbehov och alternativa
användningsområden (se bilaga).
Under 2009 och 2010 har en samrådsgrupp för Ekeborg utsetts.
Kommunstyrelsen har i detta sammanhang riktat en förfrågan till Eckerö
Ungdomsförening om dess synpunkter på att fastigheten Ekeborg skulle
övergå i kommunal ägo.
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Under 2009 har en särskild Renoveringsgrupp för Kommungården varit
verksam med att kartlägga Kommungårdens långsiktiga användning som
kommunkansli, liksom handikappanpassningsåtgärder och viss teknisk
utrustning. Kommunstyrelsen beslutade den 17.02.2009 utifrån
arbetsgruppens rekommendationer, att tekniska förvaltningen skulle
vidtaga en direktupphandling av ombyggnad av Kommungården för att
bl.a. inrymma en ny reception. Ett antal entreprenörer har kontaktats, och
viss ombyggnad har gjorts på Kommungården. Något anbud har ej
lämnats för ombyggnad av receptionen.
Kommunstyrelsen beslutade i april 2009 att delegera tillsättandet av den
av Ekonomistyrningsgruppen önskade förvaltningsöverskridande
arbetsgruppen till Tekniska nämnden såsom kommunens
fastighetsförvaltande nämnd.
Kommunstyrelsen valde vice ordförande Gunder Eriksson till ledamot
och utsåg kommuntekniker Rune Småroos till sakkunnig tjänsteman i
denna arbetsgrupp. Det befanns vara lämpligt att arbetsgruppen stegvis
gick igenom nämndernas verksamhetslokaler var för sig enligt det förslag
som framlagts i Ekonomistyrningsgruppen. Denna arbetsgrupp har dock
ej utsetts eller trätt i verksamhet.
På tjänstemannanivå föreslogs i mars 2010 att den förvaltningsöverskridande arbetsgruppen för en samlad översyn av kommunens
fastigheter och Renoveringsgruppen för Kommungården skulle
sammanslås. I beslut den 30.03.2010 ombildades den tidigare
Renoveringsgruppen för Kommungården till en arbetsgrupp för
kommunkansliets lokalbehov.
Till ordförande i arbetsgruppen för kommunkansliets lokalbehov utsågs
Gunder Eriksson.
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Den nya arbetsgruppen för kommunkansliets lokalbehov har under 2010
granskat förslag och jämförande kostnadsberäkningar för nybyggnation,
hyra av nya kontorslokaler alternativt erforderliga renoveringsåtgärder för
Kommungården. Lägesrapporter har förelagts kommunstyrelsen. Under
2010 har en ventilationsbesiktning gjorts samt fuktprovtagning.
Arbetsgruppen har erhållit offerter för byte av fönster på Kommungården.
Förslag till hyra av nybyggda kontorslokaler i privat ägo har framlagts för
arbetsgruppen. Denna avser att efter nästa sammanträde avge en
slutrapport där de således framtagna och samlade kostnaderna för
renoveringsåtgärder kan jämföras med kostnader för nybyggnation
alternativt hyra av kontorslokaler.
Utöver detta har särskilda samråds- och arbetsgrupper varit verksamma
under åren 2009 och 2010 med att utreda städdimensionering i
kommunala byggnader samt att inventera och bedriva förhandlingar med
Eckerö Ungdomsförening om renoveringsbehovet i Ekeborg.
Vid sidan av kommunstyrelsens förslag och beslut i skilda lokalfrågor
gällande Eckerö skola, daghemmets småbarnsavdelning och
eftermiddagsvården, som i förekommande fall har förts till
kommunfullmäktige, har också en förvaltningsöverskridande Energigrupp
tillsatts för att främja långsiktiga energieffektiviseringsåtgärder i
kommunägda byggnader och verksamhetslokaler. Denna arbetsgrupp
tjänar som beredningsorgan åt kommunstyrelsen och är aktiv.
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Kst § 17 forts.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutade att besvara kommunfullmäktiges förfrågan
om vilka kommittéer och arbetsgrupper som är, eller har varit,
verksamma med en översyn av kommunala fastigheter och byggnader
i enlighet med kommundirektörens sammanställning.

Kfg § 11

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
Kommunfullmäktige antecknade sig redovisningen av arbetsgrupper inom
kommunens fastighetsförvaltning till kännedom.
Kommunfullmäktige uppdrog åt kommunstyrelsen att tillse att en
översiktlig rapport framläggs för kommunfullmäktige som omfattar
kommunalt ägda fastigheter, byggnader och verksamhetslokaler.
Rapporten specificerar byggnadernas ändamål, byggnadsår, standard och
eventuella renoveringsbehov.
Kommunfullmäktige önskar också ta del av slutrapporten från Arbetsgruppen för Kommunkansliets lokalbehov och en lägesrapport från
arbetet inom Energigruppen.
Den samlade redovisningen framtages senast inom mars månad 2011.
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GODKÄNNANDE AV ARRENDEAVTAL MED STORBY BYSAMFÄLLIGHET
Kst § 313

Storby bysamfällighet har tillställt samtliga ägare till sjöbodar på
samfällda mark- och vattenområden i Storby, Eckerö kommun, ett förslag
till skriftligt arrendeavtal. En summa på 10 Euro per år har fastställts att
gälla för arrendeavtalet.
Storby bysamfällighet har också godkänt ett sjöbodsreglemente som
bifogas arrendeavtalet. Handlingarna har tillställts tekniska förvaltningen
för granskning av uppgifterna i avtalet. Nyttjanderätten till den sjöbod
som Eckerö kommun äger har upplåtits till tredje part. Samtycke till
upplåtelse till tredje part förutsätter samtycke av arrendegivaren.
Upplåtelsen är noterad i förslag till avtal mellan Eckerö kommun och
Storby bysamfällighet.
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige, att framlagt förslag
till nytt arrendeavtal med Storby bysamfällighet gällande kommunens
sjöbod i Käringsund godkännes och ingås. Kommunstyrelsen anmäler
inför kommunfullmäktige att sjöboden är upplåten med nyttjanderätt till
tredje part enligt bysamfällighetens egen notering på avtalet vilket därmed
betraktas som ett samtycke till arrangemanget från bysamfällighetens
sida.
BESLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige, att framlagt förslag
till nytt arrendeavtal med Storby bysamfällighet gällande kommunens
sjöbod i Käringsund godkännes och ingås.
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Kst § 313 forts. Kommunstyrelsen anmäler inför kommunfullmäktige att sjöboden är
upplåten med nyttjanderätt till tredje part enligt bysamfällighetens egen
notering på avtalet vilket därmed betraktas som ett samtycke till
arrangemanget från bysamfällighetens sida. Årligt arrende för sjöboden
debiteras nyttjanderättshavaren.
Kfg § 12

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
Kommunfullmäktige beslutade enhälligt att godkänna och ingå det framlagda
arrendeavtalet mellan Storby bysamfällighet och Eckerö kommun gällande den
kommunalt ägda sjöboden i Käringsund. Kommunfullmäktige anmäler till
Storby bysamfällighet att sjöboden enligt villkoren vid köp av det markområde
i Storby till vilken sjöboden medföljde, är upplåten med nyttjanderätt till tredje
part. Detta framgår också av bysamfällighetens egen notering på
arrendeavtalet.
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INFORMATIONSÄRENDE: EKONOMIUPPFÖLJNING
Kst § 6

Kommunekonomen redovisar sammanställning över skatteinkomster år 2010.
Ålands landskapsregering har fastställt kompensation till kommunsektorn
efter slutreglering av skatteåret 2009. Handlingen medföljer i bilaga.
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen antecknar sig ekonomiuppföljningen till kännedom.
Redovisningen av skatteinkomsterna delgives kommunfullmäktige till
kännedom.
BESLUT
Kommunstyrelsen antecknade sig ekonomiuppföljningen till kännedom.
Kommunekonomens sammanställning över skatteinkomster 2010 tillställes
kommunfullmäktige såsom informationsärende.

Kfg § 13

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
Kommunfullmäktige antecknade sig ekonomiuppföljningen och
sammanställningen av skatteinkomster för år 2010 till kännedom.
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INFORMATIONSÄRENDE: BESLUT OCH UTLÅTANDE I
JORDFÖRVÄRVSÄRENDE, STORBY, ECKERÖ KOMMUN
Kst § 257

Ålands landskapsregering har anmodat Eckerö kommun att avge utlåtande
över rätt att förvärva och besitta fast egendom. Ansökan avser den svenske
medborgaren Jarl Sjöström med stadigvarande adress i Göteborg, Sverige.
Jarl Sjöström har anmält förvärv av fastigheten Bergklint RNr 43-406-3-59
i Storby, Eckerö kommun. Fastigheten har en total areal på 4.114
kvadratmeter. Avsikten med förvärvet är fritidsboende.
Den färdigbildade lägenheten är bebyggd med ett fritidshus. Fastigheten har ej
andel i samfällda och ej strandtomt.
Sökanden har tidigare innehaft åländsk hembygdsrätt. Han är född, uppvuxen
och har varit bosatt på Åland fram till utflyttning och folkbokföring i Sverige
1980. Jarl Sjöström besitter sedan tidigare en fastighet på Lemland på c:a
3.000 kvadratmeter som skall avyttras enligt ansökan. Andra fastigheter som
förvärvats genom arv på Åland har också tidigare avyttrats.
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar inför Ålands landskapsregering att
Jarl Sjöström beviljas rätt att förvärva och besitta fast egendom avseende
fastigheten Bergklint RNr 43-406-3-59 i Storby, Eckerö kommun.
Arealbegränsningen i landskapsförordningen om jordförvärvstillstånd
förutsätter härvidlag i § 4 p1. att fastigheten i Lemland avyttras enligt ansökan
och att tomten i Eckerö anpassas på sådant sätt att den totala tomtytan
underskrider 4.000 kvadratmeter enligt lagstiftningens krav.
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Kst § 257 forts. BESLUT
Kommunstyrelsen förordar inför Ålands landskapsregering att sökanden
Jarl Sjöström beviljas rätt att förvärva och besitta fast egendom avseende
fastigheten Bergklint RNr 43-406-3-59 i Storby, Eckerö kommun.
Arealbegränsningen i landskapsförordningen om jordförvärvstillstånd
förutsätter härvidlag i § 4 p1. att fastigheten i Lemland avyttras enligt ansökan
och att den förvärvade tomten i Eckerö anpassas på sådant sätt att den totala
tomtytan underskrider 4.000 kvadratmeter enligt lagstiftningens krav.
Kfg § 14

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

Kst § 21

* Ålands landskapsregering: Beslut i jordförvärvsärende, Storby
(utsändes)
BESLUT
Kommunstyrelsen beslutade att tillställa beslut av Ålands landskapsregering i
jordförvärvsärende, Storby, Eckerö kommun, samt kommunstyrelsens
föregående utlåtande till kommunfullmäktige såsom informationsärende.
Kommunstyrelsen antecknade sig i övrigt anmälningsärendena
till kännedom.

Kfg § 14

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
Kommunfullmäktige antecknade sig informationsärendet till kännedom.
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FASTSTÄLLANDE AV PRIS PÅ MATPORTIONER FÖR ANSTÄLLDA
I ECKERÖ KOMMUN 2011
Kst § 271

Självkostnadspriset per tillredd och till personalen försåld matportion på
servicehuset Solgården och i skolköket vid Eckerö skola har utretts av
lönebokföraren. Handlingen samt statistik över antalet matportioner
medföljer utskicket. Priset per måltid uppgår till 6,34 Euro på servicehuset
samt till 5,34 Euro på Eckerö skola. Försäljningspriset får ej överskrida
självkostnad per tillredd måltid.
Köket på Solgården betjänar också daghemmet Nyckelpigan. På servicehuset
ingår också frukost, middag och mellanmål i beräkningsgrunden.
Kommunfullmäktige har den 21.10.2010 fastställt priset på måltidsservice
för klienter på servicehuset.
Nuvarande försäljningspris uppgår till 4,94 Euro inklusive mervärdeskatt.
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut
att ett enhetligt försäljningspris på matportioner fastställs till 5,10 Euro
inklusive mervärdeskatt.
BESLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att fastställa ett enhetligt
försäljningspris på matportioner för personalen till 5,50 Euro inklusive
mervärdeskatt (4,87 Euro exklusive mervärdeskatt).
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
Kommunfullmäktige beslutade att fastställa ett enhetligt försäljningspris på
matportioner för kommunal personal till 5,50 Euro inklusive mervärdeskatt
(4,87 Euro exklusive mervärdeskatt).Det nya priset gäller från och med
den 1 januari 2011.
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GODKÄNNANDE AV PRINCIPER FÖR KOSTNADSFÖRDELNING
FÖR VÄGBELYSNING
TN § 129

Ordförande John Hilander och kommunteknikern var den 28.10.2010 till
trafikavdelningen och träffade Stig Jansson angående vägbelysning
österut från Överby vägkorsning.
Kommunen önskade att samma principer skall tillämpas för vägbelysning
österut från vägkorsningen i Överby, som vid de föregående vägbyggena,
samt att arbete, rörläggning och elkabel dras fram till västra
vägkorsningen till Marby på landskapsregeringens bekostnad.
Kommunen skulle därmed kunna belysa Marbykorsningen och höja
trafiksäkerheten. Kommunen skulle bekosta inköp av belysnings
fundament hela vägen, samt belysningsarmaturer till
korsningsbelysningen och GC-vägen.
Stig Jansson sade att landskapsregeringen bekostar arbete, skyddsrör och
elkabel så långt kommunen haft vägbelysning tidigare, men önskar
kommunen korsningsbelysning i västra korsningen till Marby borde
kommunen fatta beslut om att projektet förverkligas, då kan projektering
påbörjas för eldragning fram till Marby korsningen. Eventuellt kan
kostnaderna fram till Marbykorsningen bekostas av landskapsregeringen.
FÖRSLAG.
Tekniska nämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige att besluta att korsningsbelysning i västra korsningen
till Marby förverkligas.
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TN § 129 forts. BESLUT
Tekniska nämnden beslöt att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige att besluta att korsningsbelysning i västra korsningen
till Marby förverkligas inom nära framtid, villkorat av att
landskapsregeringen bekostar skyddsrör, kabel och arbete till västra
korsningen i Marby. Kommunen bekostar inköp av fundament.
Kst § 301

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges budgetbehandling
att de av Tekniska nämnden framlagda principerna för kostnadsfördelning
mellan landskapsregeringen och kommunen fastställs gällande
uppsättning av vägbelysning vid västra Marby-korsningen samt att den
tidigare vägbelysningen utmed landskapsvägen i Överby också snarast
uppsätts i det skick den hade innan vägbyggnationens påbörjande.
BESLUT
Kommunstyrelsen föreslår enhälligt inför kommunfullmäktiges
budgetbehandling att korsningsbelysning i västra korsningen till Marby
förverkligas inom nära framtid, villkorat av att landskapsregeringen
bekostar skyddsrör, kabel och arbete till västra korsningen i Marby.
Kommunen bekostar inköp av fundament.
Det antecknas till protokollet att de tekniska förutsättningarna för
kommunal elanslutning för närvarande saknas för motsvarande
korsningsbelysning vid östra vägkorsningen från landskapsväg 1 till
Marby.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
Kommunfullmäktige beslutade enhälligt att godkänna den föreslagna
principöverenskommelsen mellan Eckerö kommun och Ålands
landskapsregering för kostnadsfördelning vid uppsättning av
vägbelysning utmed landskapsväg 1 österut från Överby vägkorsning.
Överenskommelsen innebär att korsningsbelysning i den västra
korsningen till Marbyvägen förverkligas inom nära framtid, varvid
landskapsregeringen bekostar skyddsrör, kabel och arbete till västra
vägkorsningen till Marby och kommunen bekostar inköp av fundament.
Det antecknas till protokollet att de tekniska förutsättningarna för
kommunal elanslutning för närvarande saknas för motsvarande
korsningsbelysning vid östra vägkorsningen mellan landskapsväg 1
och Marbyvägen.
Kommunfullmäktiges beslut tillställs Trafikavdelningen vid Ålands
landskapsregering.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2011__

Eckerö den __/__2011

Sekr.

