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Nr 3

Kommungården i Överby torsdagen den 17 mars 2011 kl. 19.00-20.50
Eriksson Marcu s
Fagerst röm Janne
Hellström Henrietta
Hilander John
Häggblom Monica
Löfström Marie
Mattsson Jan-Erik
Mattsson T age
Rosenqvist Gun
Sjöström Mattias
Stenroos-Fagerström Maria
Wikblom Helmer
Öst röm Jan-Anders

Frånv. ers. Holmberg, Gunilla
Frånv. ers. Häggblom, Niclas

Öv riga närvarande

Söderlund, Rune
Lundqvist, Jörgen

Kommunstyrelsens ordf.
Kommundirektör

Paragrafer

Kfg § 22-30

Frånv. ers. Sundholm-Mattsson, Maria
Frånv.

Föredragande

Underskrifter

Protokollj ustering
Ort och ti d

Ordförande

Sekreterare

Marie Löfström

Jörgen Lundqvist

Kommungården i Överby måndagen den 21 mars 2011 kl. 17.15

Henrietta Hellström

Jan-Erik Mattsson

Protokollet framlagt till
påseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby onsdagen den 23 mars 2010 kl. 10.00

Intygar

Jörgen Lundqvist

Utdra gets riktighet
bestyrks
Ort och ti d

Underskrift
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Sammanträdesdatum

ECKERÖ KOMMUN

Nr 3

SAMMAN TRÄD ESKA LLELS E

KOMMUNFULL MÄKTIGE
Kommunfullmäktige i Eckerö kommun kallas att sammanträda på Kommungården i Överby:
Torsdagen den 17 mars 2011 kl. 19.00 för behandling av de ärenden som är upptagna i
nedanstående föredragningslista.
1.

Kfg § 22

Kallelse och beslutförhet

2.

Kfg § 23

Val av protokollsjusterare

3.

Kfg § 24

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

4.

Kfg § 25

Inrättande av ny befattning som städare och köksbiträde inom barnomsorgen

5.

Kfg § 26

Socialnämnden: Tilläggsbudgetering för anskaffning av handikappfordon

6.

Kfg § 27

Utredning om tilläggsansla g för vägunderhåll (Degersan dsvä gen)

7.

Kfg § 28

Medbor garinitiativ 2010

8.

Kfg § 29

Informationsärende: Överklagande av kommunfullmäktiges budgetbeslut
gällande De gersan dsvä gen

9.

Kfg § 30

Informationsärende: Eckerö Info

Eckerö den 9 mars 2011

Marie Löfström
Kommunfullmäktiges ordförande
Eckerö kommun
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22
23
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KA LLELS E O C H BESLUTS FÖ RHET
Kfg § 22

KOMMUNFULLMÄKT IGE S BESL UT
Mötesordförande Marie Löfström förklarade mötet öppnat. Kommundirektören
förrättade upprop varvid 9 ordinarie ledamöter och tre ersättare befanns
tjänstgöra.
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

VAL AV PRO TO KO LLJUSTERAR E
Kfg § 23

KOMMUNFULLMÄKT IGE S BESL UT
Kommunfullmäktige valde Henrietta Hellström och Jan-Erik Mattsson
till protokollsjusterare.
Protokollet justeras måndagen den 21 mars 2011 kl. 17.1 5
på Kommungården i Överby, Eckerö kommun.

GO DKÄNNAND E OC H KO MPLETTERING AV FÖ RED RAGNINGSLISTAN
Kfg § 24

KOMMUNFULLMÄKT IGE S BESL UT
Kommunfullmäktige beslutade att godkänna den framlagda
föredragningslistan.
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17.01.2011
25.01.2011
17.02.2011

INRÄTTA NDE AV B EFATTNING SO M STÄDAR E OC H KÖ KSBITRÄDE
INO M BARNO MSORGEN
Soc § 9

Bilaga – Arbetsgruppens rapport
Kommunstyrelsen § 91/2009 beslutade att låta tillsätta en arbetsgrupp
med uppgift att se över personalbehov och samordningsmöjligheter,
också vad gäller inköp, vid kommunens två kök, samt tillhörande
personalbehov och samordningsmöjligheter för städningen och
vaktmästerifunktioner i kommunala lokaler. Arbetsgruppens rapport finns
med som bila ga.
I nuläget finns ingen långsiktig lösning på personal till
köksbiträdesuppgifter på 20 % i Solgården kök samt städuppgifter på 25
% på Småpigorna. För att skapa en attraktiv befattning och få en bra
lösning för arbetsgivaren, borde ovanstående befattningar inrättas och slås
ihop med städbefattningen på 55 % på daghemmet Nyckelpigan. Detta
skulle skapa en befattning på 100 % med städ- och köksbiträdesuppgifter.
SOCIAL SEK RETERAREN S FÖRSLA G:
Socialsekreteraren föreslår att socialnämnden besluter att förorda inför
kommunstyrelse och –fullmäktige att en befattning på 45 % med
köksbiträdesuppgifter på 20 % och städuppgifter på 25 % inrättas och slås
ihop med den redan inrättade städbefattningen på 55 % på daghemmet
Nyckelpigan.
SOCIALNÄM NDEN S BESLUT:
Socialnämnden be sluter enligt förslag. Lön enligt avtal 08SII012,
grundlön 1 858,78 € för heltid per 17.01.2011.
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17.01.2011
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KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och
beslut att en ny kombinationsbefattning inrättas av städare på 25% och
köksbiträde på 20%. De båda uppgifter som ingår i befattningen erhåller
var sin arbetsbeskrivning. Kommunstyrelsen förordar också att
Socialnämnden sammanfogar och utlyser denna kombinationstjänst med
den tidigare inrättade städbefattningen på 55% på daghemmet
Nyckelpigan i enlighet med förslag och personalöverenskommelse men
att tjänsterna också kan tillsättas var för sig om detta visar sig praktiskt
mest framkomligt. Löner och anställningsvillkor följer avtal som
Socialnämnden redovisat i sitt beslut.
BESLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och
beslut att en ny kombinationsbefattning inrättas för städare på 25% och
köksbiträde på 20% vilken sammanslås med tidigare inrättad
städbefattning på 55% daghemmet Nyckelpigan för att erhålla en ny
heltidstjänst som städare och köksbiträde.

Kfg § 25

KOMMUNFULLMÄKT IGE S BESL UT
Kommunfullmäktige beslutade att inrätta en ny kombinationsbefattning i
arbetsavtalsförhållande på heltid som städare och köksbiträde inom
barnomsorgen i Eckerö kommun. Befattningen fördelar sig på 80% arbete som
städare och 20% som köksbiträde. Kommunfullmäktiges beslut innebär att den
tidigare befattningen som städare på 55% av heltid på daghemmet Nyckelpigan
indrages, och i enlighet med personalöverenskommelse, omvandlas till denna
nya kombinationsbefattning på heltid Socialnämnden utlyser och tillsätter
befattningen såsom anställande myndighet.
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91 04.11.2010
68 01.03.2011
26 17.03.2011

TILLÄGGSBUDG ETERING FÖR ANSKA FFNING
AV FORDON INO M ÄLDR EO MSO RGEN
Kfg § 91

KOMMUNFULLMÄKT IGE S BESL UT
Konmunfullmäktige beslutade enhälligt att medgiva Socialnämnden en
tilläggsbudgetering på 13.000 Euro under innevarande budgetår 2010 för
att möjliggöra föreslagen anskaffning av ett handikappanpassat fordon för
hemtjänstens behov. Fordonet ersätter snarast praktiskt möjligt en av de
två hyrbilar som för närvarande användes inom hemtjänsten varvid
hyreskontraktet på denna också avslutas.
Det ankommer på äldreomsorgsledare, socialförvaltning och Socialnämnd
enligt gällande delegationsordning att antaga och övervaka eventuellt
erforderliga regler för brukandet av fordonet med hänsyn till
försäkringsskydd. Socialnämnden eller annan underlydande instans
anförtros inköp, omregistrering, vård och övrigt handhavande av fordonet.

Kst § 68

Socialnämndens ordförande och socialsekreteraren redovisar i en inlaga
till kommunstyrelsen de omständigheter som försenat anskaffningen.
T idigare anskaffningsbeslut gäller men finansiering av fordonet saknas i
innevarande budget.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen anhåller hos kommunfullmäktige om motsvarande
tilläggsbudgetering för anskaffning av handikappanpassat fordon under
2011 som tidigare beviljats för budgetåret 2010 enligt
kommunfullmäktiges beslut Kfg § 91 den 4 november 2010.
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Kst § 68 forts.

BESLUT
Kommunstyrelsen anhåller om att kommunfullmäktige medger en
förnyad tilläggsbudgetering på 13.000 Euro för anskaffning av ett
handikappanpassat fordon under budgetåret 2011 då anskaffningen av
praktiska skäl ej kunnat genomföras under 2010. Medelstilldelningen
motsvarar till belopp och ändamål den tilläggsbudgetering som tidigare
beviljats för budgetåret 2010 enligt kommunfullmäktiges beslut Kfg § 91
den 4 november 2010.

Kfg § 26

KOMMUNFULLMÄKT IGE S BESL UT
Kommunfullmäktige beslutade att med hänsyn till de i beredningen
redovisade skälen, go dkänna en tilläggsbudgetering på 13.000 Euro för
anskaffning av ett handikappanpassat fordon inom äldreomsorgen under
budgetåret 2011.
Medelstilldelningen motsvarar till belopp och ändamål den
tilläggsbudgetering som tidigare beviljats för budgetåret 2010 enligt
kommunfullmäktiges beslut Kfg § 91 den 4 november 2010.
Paragrafen förklarades vara omedelbart justerad.
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U TR EDNING O M OMSTÄN DIGH ETER KR ING
TILLÄGGSBUDG ETERING AV VÄGANSLAG
Kfg § 97

KOMMUNFULLMÄKT IGE S BESL UT
Kommunfullmäktige uppdrager åt kommunstyrelsen att genom ett
hörande klargöra orsakssamband och omständigheter kring det extraanslag som påkallats för underhåll av Degersandsvägen under våren 2010
och som förorsakat kommunen oacceptabla kostnader, liksom de
slutsatser och konsekvenser som händelsen föranleder.
Kommunstyrelsen redovisar utredningen inför kommunfullmäktige för vidare
beslut.

Kst § 15

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen kallar Tekniska nämndens ordförande och verkställande
tjänsteman till ett hörande enligt kommunstyrelsens bestämmande,
som inför den av kommunfullmäktige beställda utredningen, kan klargöra
omständigheter, beslutsgång, praktiskt handhavande och genomförd
direktupphandling av vägunderhåll på Degersandsvägen våren 2010 liksom
principer och tidigare tillämpad praxis och delegationsordning i motsvarande
ärenden.
BESLUT
Kommunstyrelsen beslutade att inledningsvis kalla kommuntekniker
Rune Småroos till ett hörande om omständigheterna krin g genomförd
direktupphandling av vägunderhåll på Degersandsvägen våren 2010.
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Kst § 15 forts.

Det uppdrages åt kommundirektören att underrätta kommunteknikern om
kallelsen till hörandet som äger rum vid kommunstyrelsens ordinarie
sammanträde tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00. Kommundirektören
förbereder frågor inför hörandet som på förhand delgives kommunteknikern
och kommunstyrelsen.

Kst § 25

Kommuntekniker Rune Småroos har delgivits kommunstyrelsens beslut
Kst § 15 och erhållit kallelse till ett hörande vid kommunstyrelsens
sammanträde den 25 januari 2011 samt de frågor som kommunstyrelsens
presidium önskar framställa i samband med hörandet. Handlingarna
medföljer i bila ga till protokollet.
Hörande vidtogs och kommuntekniker Rune Småroos besvarade dels, de
föranmälda och dels, ett antal uppföljande, frågor kring kommunalt
underhåll av Degersan dsvä gen och de specifika omständigheterna vid
grusningen av vägen våren 2010 som föranledde nämndens
tilläggsbudgetering.
BESLUT
Kommunstyrelsen tackade kommuntekniker Rune Småroos för dennes
medverkan vid hörandet.
Kommunstyrelsen beslutade att återupptaga behandlingen av ärendet vid
nästa sammanträde. Kommuntekniker Rune Småroos erhåller en
förhandsutskrift av de svar han avgivit vid hörandet inför protokollsjusteringen.
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Kst § 25 forts.
T ekniska nämndens ordförande delgives motsvarande sammanställning
av frågor och svar vid hörandet efter kommunteknikerns
förhandsgranskning. Denna sammanställning tillförs också protokollet
som bilaga.
Kst § 65

T ekniska nämndens ordförande har delgivits kommunteknikerns
redovisning av de omständigheterna som föranledde tilläggsbudgetering
för kostnader för vägunderhåll på Degersandsvägen våren 2010. Med
anledning av redovisningen har Tekniska nämndens ordförande avgivit
några kompletterande synpunkter. Dessa har också tillförts utredningen.
Den framlagda utredningen omfattar förutom de faktiska
omständigheterna samt vissa slutsatser också ett antal rekommendationer
för att förhindra, eller förebygga ett upprepande av händelsen.
Utredningen medföljer i bilaga till kallelse utskicket..
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen redovisar inför kommunfullmäktige den framtagna
utredningen om de omständigheter som föranledde tilläggsbudgeteringen
av underhåll på Degersandsvägen våren 2010 samt antager förslag till
slutsatser och rekommendationer för vidare beslut i kommunfullmäktige.
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Kst § 65 forts.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutade att tillställa kommunfullmäktige den
framtagna utredningen om faktiska omständigheter och slutsatser kring
tilläggsbudgeteringen av vägunderhåll på Degersan dsvägen våren 2010
samt de rekommendationer som kommunstyrelsen tillstyrker i syfte att
förebygga liknande händelser.

Kfg § 27

KOMMUNFULLMÄKT IGE S BESL UT
Kommunfullmäktige antecknade sig redogörelsen till kännedom.
Kommunfullmäktige ombeder kommunens revisorer att särskilt granska
ärendet.
Kommunfullmäktige omfattar de förslag till åtgärder, däribland en översyn
av Tekniska nämndens instruktion och kommunteknikerns
tjänstebeskrivning som framförs i utredningen. Kommunfullmäktige
uppdrager åt kommunstyrelsen att avge en redogörelse över verkställigheten
av dessa förslag och rekommendationer innan bokslutet för budgetåret 2010
redovisas för kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utfärda direktiv för
det fortsatta förverkligandet av Tekniska nämndens budget under 2011 på
tjänstemannanivå.
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MEDBO RGARINITIA TIV 2010
Kst § 67

Kommunstyrelsen skall årligen och senast i mars månad upprätta en
sammanställning över de medborgarinitiativ inom kommunstyrelsens och
kommunfullmäktiges ansvarsområden som upptagits till behandling under
föregående år. Redovisningen som anger antalet medborgarinitiativ, slag
av ärenden samt beslut med anledning av dessa, skall framläggas för
kommunfullmäktige.
Under 2010 har kommunstyrelsen upptagit tre medborgarinitiativ till
behandling. Kommunstyrelsen har också gett sitt stöd till ett
företagarinitiativ för den planerade gång- och cykelvägen till Käringsund.
* Det första medborgarinitiativet avsåg uppsättande av vägbelysning på
Degersan dsvägen (Kst § 4). Kommunstyrelsen har slutbehandlat ärendet
genom hänvisning till fastställd budget och investeringsplan. I sitt svar på
hänvändelsen konstaterar kommunstyrelsen att den är väl medveten om
Degersan dsvägens betydelse för kommunens samlade besöksnäring.
I hittillsvarande praxis har uppsättande av vägbelysning främst
motiverats av trafiksäkerhetsskäl och varit begränsad till vissa
vägkorsningar och bykärnor. Kommunstyrelsen informerar
undertecknarna av medborgarinitiativet om sakläget och tillställer
T ekniska nämnden medborgarinitiativet för dess be dömning och
prioriteringssättning inför nästa budgetberedning. Kommunstyrelsen
anmodar också T ekniska nämnden och förvaltningen att redovisa
genomsnittskostnad för anskaffning och uppsättning av vägbelysning
samt tillhörande driftkostnader för sådana fortsatta investeringsprojekt.
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* Bofasta i Björnhuvud, Eckerö kommun, har framfört önskemål om
vägbelysning längsme d Björnhuvudsvä gen. Vä ghållare är Ålands
landskapsregerin g. Medborgarinitiativet har remitterats till T ekniska
nämnden för behandling. Ålands landskapsre gering har också delgivits
Ålands landskapsregerin g. Kommunstyrelsen har besvarat
medborgarinitiativet enligt beslut Kst § 11 år 2011 med att
Björnhuvudsvägen är en landskapsägd bygdevä g och kommunen har
sålede s ej ett direkt väghållaransvar för denna.
T ekniska nämnden har anmält att den i första hand prioriterar
användandet av investeringsmedel för uppsättandet av belysning längs
med huvudvägar och gång- och cykelvägar samt på grundförbättring av
befintliga bostadsgator och kommunalvägar. Kommunfullmäktiges
fastställda investeringsbudget och investeringsplan medger ej utrymme
för projektet. Däremot har kommunfullmäktige i investeringsplanen för
2012 upptagit vägbelysning vid östra korsningen mellan landskapsväg 1
och Marbyvägen vilket undertecknarna av medborgarinitiativet
informeras om.
Ålands landskapsregerin g har, såsom väghållare, beslutat den 22.02.2011
att avslå anhållan om vägbelysning utmed Björnhuvudsvägen..
* Bofasta i Björnhuvud, Eckerö kommun, har i ett medborgarinitiativ
framfört önskemål om parkeringsmöjlighet i anslutning till landskapsvägen i
Marby och busshållplats. Syftet är att förbättra förutsättningarna för
arbetspendling med kollektivtrafiken. T ekniska nämnden har yttrat sig i
ärendet. Kommunstyrelsen besvarar medborgarinitiativet genom beslut
Kst § 12 år 2011 varvid det framgår att medborgarinitiativet står i god och
vällovlig överensstämmelse med kommunens miljöambitioner och inte
minst för främjandet av kollektivtrafik för arbetspendling till och från
Eckerö.
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T ekniska nämnden har i sin beredning konstaterat att kommunen inte äger
mark i området och att terrängen är alltför kuperad för att enkelt kunna
bygga en parkeringsplats i området. Eckerövägen är landskapsväg och
Marbyvägen är en bygdeväg som ägs av Ålands Landskapsre gering.
Eckerö kommun är därför beroende av privata markägares och andra
myndigheters upplåtelse av väg- och markområden för att iordningsställa
den efterfrågade parkeringsplatsen. Kommunstyrelsen önskar däremot
inleda en disk ussion med Hammarlands kommun om möjligheterna att
långsiktigt se över behov av parkeringsytor och busshållplatser i anslutning
till det planerade bostadsområdet på Öra vid Marsundet som eventuellt
också skulle kunna samnyttjas av bofasta i Eckerö kommun.
* I ett upprop har Eckerö Linjen, Ålands T urisminvest Ab och Eckerö
Hallen Ab, föreslagit att också Eckerö kommun ställer sig bakom en
skrivelse till Ålands landskapsregering för att poängtera önskvärdheten av
att den planerade gång- och cykelbanan från Eckerö Hallen till Käringsund
snarast verkställs. Kommunstyrelsen har understött företagsinitiativet för att
påskynda verkställigheten av den planerade gång- och cykelbanan till
Käringsund enligt be slut Kst § 73.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen beslutar att tillställa kommunfullmäktige den
framtagna redovisningen av inkomna och behandlade medborgarinitiativ
2010.
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Kst § 67 forts.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutade att tillställa kommunfullmäktige den
framtagna redovisningen av de medborgarinitiativ som anhängiggjorts
under verksamhetsåret 2010. Samtliga medborgarinitiativ är
slutbehandla de.

Kfg § 28

KOMMUNFULLMÄKT IGE S BESL UT
Kommunfullmäktige antecknade sig redovisningen över medborgarinitiativ
2010 till kännedom.
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IN FORMA TIO NSÄR ENDE: Ö VER KLAGANDE AV KO MMUN FULLMÄKTIG ES
BUDGETBES LUT (D EGERSANDSVÄG EN)
Kst § 26

Kommunfullmäktiges budgetbeslut om indragning av anslag till fortsatt
vägunderhåll på Degersandsvägen (T uristvägen) 2011, har
överklagats genom kommunalbesvär. Ålands Förvaltningsdomstol har begärt
kommunens utlåtande senast den 8 februari 2011. Handlingarna medföljer
utskicket. Kommundirektören har framställt ett förslag till bemötande. Detta
har tillställts T ekniska nämndens presidium och kommunteknikern för
sakgranskning.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen avger medföljande förslag till utlåtande med anledning av
kommunalbesvär mot kommunfullmäktiges budgetbeslut gällande indragnin g
av kommunalt vägunderhåll på Degersandsvägen.
BESLUT
Kommunstyrelsen har den 25.01.2011 tagit del av kommunalbesvär mot
kommunfullmäktiges budgetbeslut Kfg § 98 till den del som avser indragning
av kommunalt vägunderhåll under 2011 på Degersandsvägen, ibland benämnd
T uristvägen.
Kommunstyrelsen finner inte att kommunfullmäktiges beslut om
indraget underhåll av enskild väg vid fastställandet av budgeten för år 2011,
till någon del skulle vara lagstridigt eller klandervärt. Kommunstyrelsen anför
bestämt att inga civilrättsliga kontraktuella förpliktelser om detta vägunderhåll
har funnits, eller finns, gentemot privata markägare i området.
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Kommunen är ej markägare och kan således inte ta initiativ till bildandet
av ett väglag. De privata markägarna har däremot sedan 1993 uppmanats att
bilda ett sådant väglag enligt kommunens protokoll som också tillställes
Ålands Förvaltningsdomstol.
Kommunstyrelsen noterar sammanfattningsvis att de ömsesidigt ingångna
villkoren om offentlig delfinansiering av Deger sandsvä gen
som godkändes av Ålands landskapsstyrelse och Eckerö kommunfullmäktige
år 1966 numera är obsoleta av de skäl som utförligare redovisas i bemötandet.
Eckerö kommun har åtminstone sedan 1993 helt ensidigt och medelst
kommunala skattemedel, bekostat ett säsongsmässigt underhåll av
Degersan dsvägen. Kommunen finansierar, eller medfinansierar, inte
något motsvarande vägunderhåll på annan enskild väg. Det ankommer
också på kommunen som offentlig myndighet att väga in kravet på
likhetsbehandling av näringsidkare på andra håll i kommunen.
Kommunstyrelsen godkänner kommundirektörens förslag till bemötande av
överklagandet av kommunfullmäktiges budgetbeslut Kfg § 98
den 16.12.2 010 som tillställes Ålands Förvaltningsdomstol.

Kfg § 29

KOMMUNFULLMÄKT IGE S BESL UT
Kommunfullmäktige antecknade sig besvärshandlin gen till Ålands
Förvaltningsdomstol mot kommunfullmäktiges budgetbeslut avseende
indragning av fortsatta anslag för underhåll av Degersandsvägen under 2011
samt kommunstyrelsens bemötande av överklagandet till kännedom.
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IN FORMA TIO NSÄR ENDE: EC KERÖ INFO OC H
KO MMUN ENS IN FO RMATIO NSSKYLD IGHET
Kst § 59

De åländska kommunerna skall enligt Kommunallag för landskapet Åland
§ 33 informera kommunens invånare om de ärenden som är
anhängiggjor da i kommunen samt hur ärendena avgjorts.
Förvaltningsstadga för Eckerö kommun fastslår att kommunstyrelsen har
det övergripande ansvaret för kommunens information och godkänner
allmänna anvisningar med principer för den kommunala informationen.
Stadgandet återges också i gällande Instruktion för kommunstyrelsen med
en skyldighet för kommunstyrelsen att ”tillse att korrekt och tillräcklig
information om förhållandena i kommunen ges till kommunens invånare
och anställda samt till massmedia” (§3 p. 2a).
Kommunbladet Eckerö Info har under en längre tid utgjort denna publika
informationsbärare. Sedan ett antal år kompletteras emellertid
kommunbladets information med kommunens hemsida där fullständiga
kommunala protokoll återges.
Informationsskyldigheten och kommunbladet behandlade s senast av
kommunstyrelsen år 2002 mot bakgrund av kritik mot att beslut i vissa
ärenden liksom paragrafhänvisningar till ärendena som sådana hade
saknats i kommunbladet. Enligt beslut i kommunstyrelsen Kst § 118 år
2002, skall kommundirektören tillse att sammanfattningar av besluten i
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen återges i kommunbladet med
erforderliga paragrafhänvisningar (se bilaga).
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I samband med ett personalmöte har förslag framförts om att
redovisningen av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut
endera begränsa s eller upphör i kommunbladet med hänsyn till att
protokollen finns åtkomliga på kommunens hemsida.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen fritager kommundirektören från tidigare ålagda
skyldigheter enligt beslut Kst § 118 den 07.05.2002 i den utsträckning
som kommunstyrelsen finner att redovisningen av kommunfullmäktiges
och kommunstyrelsens ärenden och beslut ej längre behöver återges i
kommunbladet.
BESLUT
Kommunstyrelsen beslutade enhälligt att kommunbladet Eckerö Info
även fortsättningsvis nyttjas för att tillgodose den kommunala
informationsplikten gentemot allmänheten, men att beslut i
kommunfullmäktige och i kommunstyrelsen endast behöver återges i
sammanfattningar och med en större selektivitet som begränsas till
ärenden av större principiell vikt och räckvidd enligt kommundirektörens
bedömning. Övriga ärenden noteras kortfattat i punktform med
paragrafhänvisning.
Kommunstyrelsens utlåtanden redovisas endast i komprimerat skick och
företrädesvis där de ssa ej in går i beslutsprotokoll utan i bilagor till
protokoll.
I ökad utsträckning sker också hänvisning till kommunens officiella
hemsida där samtliga protokoll återfinns i dess helhet.

Kfg § 30

KOMMUNFULLMÄKT IGE S BESL UT
Kommunfullmäktige antecknade sig informationsärendet till kännedom.
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