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Kommungården i Överby torsdagen den 19 maj 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
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Lundqvist, Jörgen

Paragrafer

Kfg § 31-43

Underskrifter

Protokollj ustering
Ort och ti d

Kommunstyrelsens ordf.
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Marie Löfström

Jörgen Lundqvist

Kommungården i Överby måndagen den 23 maj 2011 kl. 18.30

Marcus Eri ksson

Helmer Wikblom

Protokollet framlagt till
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Kommunkansliet i Överby onsdagen den 25 maj 2011 kl. 10.00
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Jörgen Lundqvist
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ECKERÖ KOMMUN

Nr 4

SAMMAN TRÄD ESKA LLELS E

KOMMUNFULL MÄKTIGE
Kommunfullmäktige i Eckerö kommun kallas att sammanträda på Kommungården i Överby:
Torsdagen den 19 maj 2011 kl. 19.00 för behandling av de ärenden som är upptagna i
nedanstående föredragningslista.
1.

Kfg § 31

Kallelse och beslutförhet

2.

Kfg § 32

Val av protokollsjusterare

3.

Kfg § 33

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

4.

Kfg § 34

Hemvårdsstöd

5.

Kfg § 35

Samar betsavtal inom barnskyddet

6.

Kfg § 36

Fastställande av detaljplan för Käringsunds camping

7.

Kfg § 37

Utlåtande om generalplanläggning, Eckerö kommun

8.

Kfg § 38

Stadgar för Rafael Mattssons åldringsvår dsfond

9.

Kfg § 39

Förmiddagsvård i Eckerö kommun

10.

Kfg § 40

Revidering av regler för Kejsar Alexander II:s stipendiefond

11.

Kfg § 41

Revidering av upphandlingsreglemente för Eckerö kommun

12.

Kfg § 42

Kommundirektören: Anhållan om uppsägning från tjänst

13.

Kfg § 43

Informationsärenden

Eckerö den 12 maj 2011

Marie Löfström
Kommunfullmäktiges ordförande
Eckerö kommun
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32
33
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KA LLELS E O C H BESLUTS FÖ RHET
Kfg § 31

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

VAL AV PRO TO KO LLJUSTERAR E
Kfg § 32

KOMMUNFULLMÄKT IGE S BESL UT
Kommunfullmäktige valde Marcus Eriksson och Helmer Wikblom
till protokollsjusterare.
Protokollet justeras måndagen den 23 maj 2011 kl. 18.30
på Kommungården i Överby, Eckerö kommun.

GO DKÄNNAND E OC H KO MPLETTERING AV FÖ RED RAGNINGSLISTAN
Kfg § 33

KOMMUNFULLMÄKT IGE S BESL UT
Kommunfullmäktige beslutade att godkänna den framlagda
föredragningslistan med tillägg för kommundirektörens anmälan
om uppsägning från tjänst Kfg § 42.
Kommunfullmäktige behandlar extra informationsärenden som Kfg § 43.
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KO MMUN FULLMÄKTIGE:
R EMISS O M HÖ JNING AV HEMVÅR DSSTÖDET
K fg § 98

Höjning av h em vårdsstödet

Henrietta Hellström yrkade att hemvårdsstödet skulle höjas från nuvarande
390 Euro i månaden till 449 Euro i månaden. Förslaget har av
socialförvaltningen kostnadsberäknats till 8.500 Euro utifrån nuvarande
nyttjandegrad. Yrkandet vann ej understöd. Jan-Erik Mattson, Jan-Anders
Öström och Monica Häggblom föreslog i stället att 10.300 Euro budgeteras
för kostnadsstället varvid motsvarande anslag för icke-kommunal
barnda gvård utgår. Nivån på hemvårdsstödet bereds och föreslås av
kommunstyrelsen inför vidare beslut i kommunfullmäktige.
KOMMUNFULLMÄKT IGE S BESL UT
Höjning av hemvårdsstödet
Kommunfullmäktige beslutade att uppdraga åt kommunstyrelsen att utreda
och bereda ett förslag i enlighet med kommunfullmäktiges budgetering med
ett förhöjt anslag för hemvårdsstödet. Det ankommer på kommunstyrelsen
att framlägga ett förslag på lämplig nivå för det höjda hemvårdsstödet inom
ramen för budgeterade medel på 10.300 Euro.
Soc § 26

Bilaga – Beslut från ÅLR
Socialnämnden har fått i uppdrag att utreda och bereda ett förslag till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige angående höjning av
hemvårdsstödets grunddel. I nuläget följer Eckerö kommun den aktuella
lagstiftningen när det gäller hemvårdsstöd.
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Det innebär att grunddelen är 390,00 €/månad och den kan sökas från
det att föräldrapenningen har upphört fram tills dess att barnet fyller 3
år (förutsatt att familjen inte nyttjar kommunal dagvård).
Syftet är att lagen om stöd för vård av barn i hemmet skall revideras,
men tidsplanen för en revidering är oklar.
Kommuner som gjort undantag
Socialsekreteraren har varit i kontakt med flera kommuners förvaltningar
för att försöka skapa en bild av hur övriga kommuner i landskapet har
resonerat kring hemvårdsstödet. Hammarlands kommun (fram till juli
2011) och Mariehamns stad (hela år 2011) har förlängt möjligheten att
söka hemvårdsstödets grunddel me d ett år (tills barnet blir fyra år). I
Hammarland har fem familjer under år 2009 och sju familjer under år
2010, beviljats hemvårdsstöd för ett fjärde år. I Mariehamns stad har
motsvarande antal familjer varit 28 under år 2010, och antalet familjer
per månad har varierat mellan 6-19 st. Hammarlands kommun har få
barnomsorgsplatser och målet har varit att fler familjer skall nyttja
hemvårdsstödet i stället för at söka kommunal barnomsorgsplats. I
Mariehamn har man tack vare stödet inte behövt planera för ytterligare
barnsomsorgsplatser än de befintliga.
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Soc § 26 forts.
I Saltvik har man begränsat med daghemsplatser och tillämpar under år 2011 ett så
kallat ”Saltviks-tillägg” på grun ddelen. T illägget motsvarar en summa på 110,00 €
månad. Även Jomala kommun har ett tillägg på 60,00 € månad på grunddelen
(höjningen beaktas även på tvillingtillägget som är en halv grunddel). Motiveringen
till beslutet var att det inte blivit någon indexjustering under de senaste åren. Innan
höjningen gjorde även Jomala kommun en enkätundersökning där det framkom att
familjerna anser att grundde len skall höjas dubbelt upp för att det skall sporra
familjerna till att stanna hemma med barnen tills de är tre år. Jomala kommun har i
detta skede inte märkt av att trycket på barnomsorgsplatserna skulle ha minskat. I
de flesta kommuner har förslagen till ändringar kommit från politiskt håll.
Eckerö kommuns situation
Eckerö kommun har i nuläget sex familjer som lyfter hemvårdsstödets grundde l och
en familj som lyfter tvillingtillägg (en halv grunddel per månad). Utgående från
befolkningsregister uppskattas antalet utbetalda grun ddelar för hela år 2011 att bli
120 stycken. Ett beslut om att höja hemvårdsstödets grunddel, för perioden januaridecember 2011, på 59,00 €/månad uppskattas motsvara en kostnad på ca 7 100,00
€. Motsvarande kostnad för motsvarande höjning för perioden april-december
uppskattas till ca 6 050,00 €.
Kommunen har bra med barnomsorgsplatser. I nuläget är det fullt på Småpigorna,
men det finns fyra barn som vid behov kan flyttas upp till avdelningarna för äldre
barn. Då skulle det frigöras fyra platser på småbarnsavdelningen och det skulle ändå
finnas två platser lediga på daghemmet Nyckelpigan. Inför hösten kommer åtta barn
att börja skolan och under år 2011 är det (enligt nuvarande uppgifter) elva barn som
fyller tre år, varav sex stycken redan är inom barnomsorgen, vilket betyder att
kommunen borde ha tillräckligt med barnomsorgsplatser framöver.
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I december 2010 beslöt socialnämnden att godkänna förslaget till
omstruktureringar inom daghemmet Nyckelpigan. Omorganiseringen
skulle gälla under en prövoperiod år 2011. Omorganiseringen grun dade
sig på att allt fler familjer väljer att ha sina barn i heltidsvård än i
halvtidsvård. Omorganiseringen innebar att gruppassistenten ”går över till
nuvarande lillpigan” och att arbetstiderna på lillpigan ändras på så sätt att
personalen inte längre arbetar samtidigt (mellan kl 9.00-14.00) utan att en
personal börjar tidigt och en annan sent samt att den tredje täcker upp
under da gen (se bila ga för närmare information). Omstruktureringen
fungerar bra, men personalresurserna på ”tidigare lillpigan” är knappa,
vilket beror på att de tre befattningarna som finns där är alla deltid och det
är svårt att få personalresurserna att täcka upp arbetsdagen. Detta innebär
att utvärderingen antagligen kommer att visa att det behövs mera
personalresurser på Nyckelpigan för att vi skall kunna ordna barnomsorg
enligt familjeras behov.
SOCIAL SEK RETERAREN S FÖRSLA G:
Socialsekreteraren föreslår att socialnämnden besluter att föreslå inför
kommunstyrelse och – fullmäktige att kommunen inte går in för att höja
hemvårdsstödets grunddel. Denna kostnad föreslås att kommunen sparar
in på och istället reserverar pengarna för befintlig verksamhet som är
lagstadga d, i första hand barnomsorgen.
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En socialnämndsledamot föreslår att socialnämnden besluter att föreslå
inför kommunstyrelse och – fullmäktige att hemvårdsstödets grunddel
höjs från 390,00 €/månad till 449,00 €/månad. Motiveringen är den att
höjningen ryms inom ramen för budgeten och att barnfamiljerna ska få
det här stödet. Förslaget får understöd.
Båda förslagen får under stöd och det blir omröstning:
Henrietta Hellström, Susann Fagerström, Ann Österman och Jan-Anders
Öström röstar för socialnämndsledamotens förslag. Rune Sö derlun d och
Gun K Rosen qvist röstar för socialsekreterarens förslag. Ma gnus Jansson
lägger ner sin röst.
SOCIALNÄM NDEN S BESLUT:
Socialnämnden be sluter
efter
omröstning att föreslå
inför
kommunstyrelse och – fullmäktige att hemvårdsstödets grunddel höjs från
390,00 €/månad till 449,00 €/månad.

Kst § 78

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Socialförvaltningen har gjort en förtjänstfull utredning över
bevekelsegr under för en allmän höjning av hemvårdsstödet - liksom
uppföljning och prioriteringssättningar inom socialvårdens totalekonomi.
Det finns rättviseskäl som talar för kommunfullmäktiges förslag till
höjning av stödet, däribland kompensation för utebliven indexjustering.
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Samtidigt är det angeläget att av prejudicerande skäl, tillämpa största
möjliga enhetlighet i offentliga stödnivåer mellan kommunerna. Detta
innebär att kommunfullmäktiges budgetering för förväntad höjning är
korrekt och bibehålles tills vidare, men kommunstyrelsen rekommenderar
kommunfullmäktige att avvakta Lagtingets punktbeslut om endera en
allmän höjning av hemvårdsstödet, eller de eventuella och övriga
justeringar som kan följa i revideringen av lagstiftningen då denna också
kan medföra följdverkningar för andra kommunala beslut och
planeringsåtgärder.
BESLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandlin g och
beslut att kommunfullmäktige avvaktar normgivande beslut i Lagtinget
om en generell och lagstadga d förändring av nivån på hemvårdsstödet
innan höjning av stödet verkställes.

Kfg § 34

Ledamot Monica Häggblom under stödde kommunstyrelsens förslag.
Ledamot Henrietta Hellström yrkade på en höjning av hemvårdsstödet till
449,00 Euro i månaden. Yrkandet vann ej understöd.
KOMMUNFULLMÄKT IGE S BESL UT
Kommunfullmäktige beslutade att avvakta normgivande beslut i
Lagtinget om en generell och lagstadgad förändring av nivån på
hemvårdsstödet innan höjning av stödet verkställes.
Henrietta Hellström anmälde avvikande uppfattning till protokollet.
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SAMARB ETSAV TAL INOM BARNSKYDD ET
Kst § 87

Eckerö kommunfullmäktige godkände den 21.10.2010 framlagt förslag
till personellt samarbete inom barnskyddet mellan Eckerö, Finström, Geta
och Hammarlands kommuner.
Den medelst samma beslut fastställda Instruktionen för samarbete inom
barnskyddet klargör att samarbetet gäller tjänstemän vid socialkanslierna i
de medverkande kommunerna.
I ärenden som aktualiserar myndighetsåtgärder och övriga beslut som
följer av den åländska barnskyddslagstiftningen, har den ledande
tjänstemannen rätt att förordna en behörig socialtjänsteman från annan
samarbetskommun för att handhava de uppgifter som ankommer på den
ledande tjänstemannen.
Kommunfullmäktige i Eckerö framförde önskemålet att fler kommuner
skulle ansluta sig till detta samarbete: ”Saltviks kommun som anhållit om
anslutning till samarbetsavtalet och ytterligare kommuner välkomnas i
samarbetet på de villkor som framgår av avtalet.”
Hammarlands kommun har den 18.03.2011 tillskrivit Eckerö kommun med
ett förslag till utvidgat samarbete. De nya samarbetskommunerna består av
Saltviks kommun och Sunds kommun. Avtalets innehåll är oförändrat.
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KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunfullmäktiges be slut synes omfatta en beslutsdelegation i den
utsträckning fler samverkanskommuner tillkommer medan avtalet som sådant
kvarstår oförändrat. Då Hammarlands kommunfullmäktige ämnar behandla de
nya samarbetskommunernas anslutning till barnskyddsavtalet, föreslås ändå att
kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige formellt förordar att Saltviks och
Sunds kommuner godkännes som nya samarbetskommuner.
BESLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut
att tidigare fastställt och ingånget samarbetsavtal och instruktion för
barnskyddet, mellan kommunerna Eckerö, Hammarland, Finström och Geta,
utsträcks till att också omfatta Saltviks och Sunds kommuner. Avtalsvillkor
och instruktion för barnskyddet är i övrigt oförändrade.

Kfg § 35

KOMMUNFULLMÄKT IGE S BESL UT
Kommunfullmäktige beslutade enhälligt att tidigare fastställt och
ingånget samarbetsavtal och instruktion för barnskyddet, mellan
kommunerna Eckerö, Hammarland, Finström och Geta, utsträcks till att
också omfatta Saltviks och Sunds kommuner.
Avtal och instruktion för barnskyddet är i övrigt oförändrade.
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FAS TS TÄ LLA ND E A V REV ID ERAD DETA LJPLA N FÖ R KÄR INGSUNDS
C AMPING, KÄR INGSUND, STORBY, EC KERÖ KOMMUN
MBN § 19

Käringsunds Camping, genom Kurt-Olof Eriksson ansöker om
fastställelse av en reviderad by ggna dsplan för del av fastigheten Hinders
RNr 9:45 i Storby by i Eckerö kommun. Bilaga 4/2
Revidera d byggnadsplan daterad den 18.10.2010. Bilaga 5/2
Rågrannars hörande bifogas till denna §.
FÖRSLA G:
Byggnads- och miljönämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige att fastställa Käringsunds Camping, genom
Kurt-Olof Eriksson ansökan om fastställelse av reviderad byggnadsplan
för del av fastigheten Hinders RNr 9:45 i Storby by i Eckerö kommun,
hänvisande till kapitel 5 i Plan- och bygglag för landskapet Åland.
BESLUT :
Byggnads- och miljönämnden beslöt att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige att fastställa Käringsunds Camping, genom
Kurt-Olof Eriksson ansökan om fastställelse av reviderad byggnadsplan
för del av fastigheten Hinders RNr 9:45 i Storby by i Eckerö kommun,
hänvisande till kapitel 5 i Plan- och bygglag för landskapet Åland.
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Käringsunds Camping ansöker om fastställelse av en reviderad detaljplan
för campingområdet i Käringsund, på fastigheten Hinders RNr 9:45 i
Storby by, Eckerö kommun.
Förändringarna hänför sig till markområden väster om Käringsundsvä gen
där inlösen av tillandning från Storby bysamfällighet ger möjlighet till
båthamn samt anslutande parkområde. Samtycke från samtliga grannar
medföljer ansökan.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och
beslut att den reviderade detaljplanen för Käringsunds Camping på
fastigheten Hinders RNr 9:45 i Storby, Eckerö kommun, fastställs.
Kommunstyrelsen föranstaltar om utställande av detaljplanförslag enligt
Plan- och byggla g för landskapet Åland kap. 6 § 31.
BESLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och
beslut att den reviderade detaljplanen för Käringsunds Camping, på
fastigheten Hinders RNr 9:45 i Storby by, Eckerö kommun, fastställs.
Kommunstyrelsen föranstaltar om utställande av detaljplanförslag för
Käringsunds Camping, på fastigheten Hinders RNr 9:45 i Storby by,
Eckerö kommun enligt Plan- och bygglag för landskapet Åland
kap. 6 § 31.
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Ålands landskapsregerin g har yttrat sig efter delgivning av beslut om
utställande av detaljplaneförslag. Yttrandet avser hänsyn till fastställd
vägplan för den ännu ej anlagda gång- och cykelbanan i Käringsund.
Handlingen medföljer i utskicket. Inga andra invändningar har framförts
mot detaljplanen under utställningsförfarandet.
KOMMUNFULLMÄKT IGE S BESL UT
Kommunfullmäktige beslutade enhälligt att fastställa detaljplan för
Käringsunds camping på fastigheten Hinders RNr 9:45 i Storby by,
Eckerö kommun, med tillägget att detaljplanen anpassas efter gällande
vägplan för gång- och cykelbana i Käringsund i enlighet med
landskapsregerin gens yttrande.
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MILJÖ - OCH BYGGNADSNÄMND EN:
U TLÅTAN DE Ö V ER FÖ RSLAG TILL DETALJP LAN, TO RP, EC KERÖ KO MMUN
MBN § 18

Nils-Olof Mattssons ansöker om fastställelse av en detaljplan för del av
fastigheten Västra Styrsingsudd RNr 6:89 i Torp by i Eckerö kommun.
Ansökan bilaga ½
Planbeskrivning bilaga 2/2.
Detaljplan bilaga 3/2
Rågrannars hörande bifogas till denna §.
FÖRSLA G:
Byggnads- och miljönämnden besluter att föreslå för kommunstyrelse och
kommunfullmäktige att fastställa Nila-Olof Mattssons ansökan om
fastställelse av detaljplan för del av fastigheten Västra Styrsingsudd
RNr 6:89 i Torp by i Eckerö kommun, hänvisande till kapitel 5 i Planoch bygglag för landskapet Åland.
BESLUT :
Byggnads- och miljönämnden beslöt att sökanden ska kalla till samråd
med berörda parter enligt 30 § PBL.
Byggnads- och miljönämnden beslöt vidare att inbegära utlåtande från
T ekniska nämnden och kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige
rörande ansökt detaljplan för del av fastigheten Västra Styrsingsudd
RNr 6:89 i Torp by i Eckerö kommun.
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BEREDNIN G
I flera fall av beredning av beslut och vid beslut gällande detaljplaner,
revidering av detaljplaner samt kommunala utlåtanden över ansökningar
om jordförvärvsrätt i Eckerö kommun, har avsaknaden av kommunal
generalplanläggning gjort sig påmind. Detta innebär att detaljplaner
behandlas var för sig utan någon mer översiktlig, sammanhängande och
enhetlig kartläggning. Den vid det här laget ålderstigna översiktsplanen
besitter inte heller juridiskt bindande verkan för den kommunala
markanvändningen. Pågående och prognosticerad befolkningsinflyttning
lär framställa nya och spridda krav på kommunal service och
infrastruktur, samtidigt som kommunens egna ambitioner att erbjuda en
allmän tillgång till stränder samt attraktiva ströv- och rekreationsområden
för både bofasta och besökare, bör kläs i en tydlig och formaliserad dräkt
genom bindande styrdokument. Generalplanen anger huvuddragen för
markanvändningen i hela kommunen eller de delar av kommunen som
påkallar en mer detaljerad planläggning. Generalplan kan också användas
för att styra markanvändningen och byggandet på ett särskilt avgränsat
område.
Detaljplaner skall anpassas efter en sådan övergripande generalplan.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Av skäl som framgår av beredningen, förordar kommunstyrelsen inför
kommunfullmäktiges behandling, ett utlåtande med innebörd att ett
samlat generalplanförfarande etappvis inleds i Eckerö kommun i enlighet
med Plan- och byggla g kap. 4 för landskapet Åland. Delplanläggningen
kan inledas i sydvästra Torp på det sätt som ärenderemissen från Miljöoch byggnadsnämnden anger.
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BESLUT
Kommunstyrelsen beslutade att komplettera underlaget för
detaljplaneförslaget för bostadskvarter samt park- och trafikområden
i Västra Styrsingudd 6:89 i T orp by, genom att tillställa sökanden ett
antal frågor kring detaljplanens innehåll och det föreslagna
samverkansavtalet med kommunen vid detaljplanens genomförande.
Dessa frågor avser specifikt:
1) huruvida planen avser bostadskvarter för fast bosättning,
2) planering för ledningsdragningar för el- och vattenförsörjning och
avloppsanslutningar samt kapacitet på reningsverk med tillhörande
driftansvar,
3) väganslutning till området och prognosticerad trafikbelastning i
området,
4) eventuella kostnadskrav mot kommunen i det föreslagna
markanvändningsavtalet vid detaljplanens genomförande,
5) vilka eventuella, ytterligare exploateringsplaner som finns för den del
av fastigheten som inte omfattas av detaljplanen.
Kommunstyrelsen vidtager också i samråd med Miljö- och
byggnadsnämndens presidium och byggna dsinspektören en fördjupad
intern utredning över kommunens ekonomiska ansvar samt inlösningsoch ersättningsskyldigheter enligt Plan- och bygglag för landskapet
Åland.
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Samrå d har skett mellan Nils-Olof Mattsson och kommundirektören
den 8 april 2011. Redovisning medföljer i bilaga till utskicket.
Praxisförfrågan vad avser generalplaner har tillställts Ålands Tingsrätt.
i samband me d utredning över plan- och byggla gstiftningen.
Plan- och byggla g för landskapet Åland medförde att de skilda
planverken mellan stad och landsbygd upphörde. För båda gäller att en ej
bindan de kommunöversikt reglerar den allmänna markanvändningen i
kommunen. Kommunöversikten samordnar markanvändningen och har
främst en informativ betydelse men utgör grund för kommunernas
allmänna planläggning, tillståndsbeslut och andra beslut om
markanvändning och byggande.
Generalplan har till främsta syfte att styra upprättandet av detaljplaner
liksom byggan de utan behov av detaljplaner. Sådan generalplan kan
upprättas för hela kommunen eller en del av kommunen (delgeneralplan),
eller endast för vissa funktioner. I en generalplan beaktas en
ändamålsenlig samhällsstruktur, ordnandet av kommunikationer, vatten
och avlopp samt avfallshanteringen, hur en trygg, sund och socialt sett
god livsmiljö kan tillförsäkras, hur natur- och kulturvärden i landskapet
och i den bebyggda miljön bevaras, att det finns tillräckligt med
grönområden för rekreation samt den långsiktiga hushållningen av mark,
vatten, energi och råvaror (hållbar utveckling) garanteras. Bestämmelser
om skydd av natur- eller kulturobjekt kan införas i generalplanen.
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Detaljplan är den nya och enhetliga benämningen på vad som tidigare
utgjorde stadsplan och byggnadsplan. Om detaljplan redan finns för ett
område ändras inte denna av generalplanen, men senare föreslagna eller
vidtagna förändringar i detaljplanen måste följa den nya generalplanen.
Detaljplanerna skall tillgodose lagstadgade krav och offentligrättsliga
målsättningar som är överordnade den enskildes intresse av
markanvändningen. Så dana hänsyn gäller en hållbar miljö, restriktioner
mot förbrukande av naturresurser, bevarande av kulturhistoriska värden,
ekologi och ekonomi, ordnad avfallshantering m.m..Ingrepp i miljön,
rivning av byggnad m.m. regleras också i detaljplan. Under
planläggningsförfarande av detaljplan skall ett samrådsmöte obligatoriskt
inkallas. Hur detta ordnas ankommer på kommunen eller på den enskilde
markägaren i det fall det är denne som låter upprätta detaljplanen.
Hörandet är ett utflöde av Finlands nya grundla g där det heter att alla
medborgare ges möjlighet att påverka beslut som rör deras miljö, naturen
och dess mångfald samt kulturarvet.
Detaljplanen har bindande rättsverkningar som t.ex. innebär att en
byggnad ej får uppföras i strid med den antagna detaljplanen
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Dess rättsverkningar gentemot enskild markägare har inte reviderats i
förhållande till tidigare gällan de la g och praxis. Byggande på
generalplanlagt område gynnas av lagstiftningen eftersom bygglov kan
beviljas i enlighet med fastställd generalplan utan detaljplan, också för
områden där sådan detaljplanläggning annars hade krävts.
I generalplan kan byggnadsinskränkningar införas, till exempel att ett
område eller en del av ett område ej får bebyggas. Markägare har rätt till
skälig ersättning om han inte kan utnyttja sin mark på det sätt som medför
skälig nytta.
Landskapsregeringen eller kommunen kan utfärda ett byggnadsförbud på
högst fem år under den tid som generalplan upprättas.
BESLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges utlåtande att ett
generalplanläggning bör inleda s i Eckerö kommun.
Generalplanförfarandet omfattar hela kommuner och inleds med en första
delgeneralplan i Torp by med geografisk avgränsning i norr mot Storby
bygräns och i öster av T orpfjärden. Kommunstyrelsen konstaterar också
att kommunens översiktsplan är i behov av en revidering och uppdatering.
Inför, eller i anslutning till behandlingen av utlåtandet till Miljö- och
byggnadsnämnden, föreslås att kommunfullmäktige sammankallar ett
informationsmöte med inbjuden planarkitekt eller motsvarande expertis,
för att redovisa innehåll och konsekvenser av general- eller
delgeneralplanläggning. Denna information borde helst ges vid ett skilt
tillfälle enligt kommunfullmäktiges bestämmande och vända sig till såväl
kommunfullmäktige som kommunstyrelse samt ledamöter i Miljö- och
byggnadsnämnd och T eknisk nämnd.
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KOMMUNFULLMÄKT IGE S BESL UT
Kommunfullmäktige beslutade enhälligt att avslå kommunstyrelsens förslag till
utlåtande om att inleda delgeneralplanläggning i västra Torp by, Eckerö
kommun.
Kommunfullmäktige besvarar utlåtandet från Miljö- och byggnadsnämnden
med att denna behandlar detaljplanläggning för fastigheten Västra Styrsingudd
6:89 i T orp by enligt ansökan.
Kommunfullmäktige tillför i övrigt utlåtandet följande synpunkter:
I det skede som generalplanläggning av de l av kommunen, eller hela
kommunen, aktualiseras skall denna föregås av kostnadsberäkning av
planläggningsarbetet och kostnader för eventuell ersättning till markägare samt
förslag till procedur och delegationsordning vid handläggning av
byggnadslovsärenden i det område som omfattas av generalplanläggningen.
Kommunfullmäktige klargör att sådan senare generalplanläggning bör inleda s i
kommunens tätbefolkade områden, i första hand Storby by.
Det är också kommunfullmäktiges åsikt att detaljplanläggning av kommunens
hantverks- och industriområde i södra Storby har högre prioritering än
påbörjandet av allmän generalplanläggning.
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STADGAR FÖ R RAFA EL MA TTSSO NS ÅLDRINGSVÅRDSFO ND
Kst § 170

BESLUT
Socialnämnden ges i uppdra g att granska förutsättningarna för inrättandet av
en särskild Åldringsvår dsfond med inriktning på Ekergården och
motsvarande seniorboende som kan tillgodogöras medlen från arvet från
Rafael Mattsson.

Soc § 40

Bilaga – Förslag på stadga för Rafael Mattsons fond
Bilaga – Kopia på testamente
Revidera d fondstadga finns som bila ga.
SOCIAL SEK RETERAREN S FÖRSLA G:
Socialsekreteraren förslår att socialnämnden besluter att godkänna stadgarna
för Rafael Mattssons fond inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
En socialnämndsledamot föreslår att man stryker sista meningen under § 1.
En socialnämndsledamot föreslår att man stryker två sista meningarna
under § 1.
SOCIALNÄM NDEN S BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt socialsekreterarens förslag samt att
stadgorna för övriga fonder tas med som bilaga inför kommunstyrelsens
behandling.
Henrietta Hellström och Susann Fagerström anmäler avvikande åsikt.
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KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och
beslut att Socialnämndens förslag till stadgar för Rafael Mattssons
åldringsvårdsfond fastställes.
BESLUT
Kommunstyrelsen förordar enhälligt inför kommunfullmäktiges
behandling och beslut att Socialnämndens förslag till stadgar för Rafael
Mattssons åldringsvår dsfond fastställes.

Kfg § 38

KOMMUNFULLMÄKT IGE S BESL UT
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera förslag till stadgar
för Rafael Mattssons åldringsvårdsfond till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige framhåller att ändamålsparagrafen bör återge
testamentets direkta lydelse samt att det också framgår av stadgarna att
inbetalningar och donationer kan göras till åldringsvårdsfonden.
Vid behandlingen av återremissen beaktas stadgar för kommunens
tidigare inrättade åldringsvårdsfond i syfte att åstadkomma
överensstämmelse mellan de båda fonderna vad gäller be slutsordning och
attesteringsrätt.
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SOC IALNÄ MND EN: FÖ RMIDDAGSVÅRD
Soc § 42

Bilaga - enkät
Bilaga – sammanställning av svar
På socialnämndens sammanträde 21.02.2011 diskuterades som
delgivningsärende om barnfamiljerna i kommunen har behov av
förmiddagsvård för skolbarn. För att ta reda på barnfamiljernas behov av
förmiddagsvård för skolbarn gick socialnämnden inför att man skulle
göra en utredning angående detta. Socialsekreteraren har gjort en mindre
enkät undersökning under mars månad. Enkäten gick ut till familjer som
har förskolebarn och barn i årskurs 1-4. Enkäten delades ut och samlades
in av personal på daghemmet och i skolan.
Sammanställning av enkät
Som bilaga finns en närmare sammanställning av enkätsvaren. T otalt 12
familjer har svarat på enkäten. Sex familjer uppger att de inte behöver
vård före skoldagen. Totalt sex fam iljer önskar att det fanns ”föris”
skoldagar mellan kl. 06.50/07.00 till skolstart (09.00) för barn i
årskurserna 1-3. Familjerna önskar aktivit eter i form av lek, film, vila
repetera läxor/prov samt att barnen har möjlighet att äta frukost på
”föris”.
Angående frågan om skälig avgift för förmiddagsverksamhet har
familjernas svar varierat mellan 40,00-50,00 €/månad. Någon har även
svarat ”samma som Hammarlands kommun”.
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Avgiften för förmiddagsvård varierar i kommunerna i landskapet Åland.
Hammarland har ett sådant system där familjerna betalar halvtidsavgift
och då får de nyttja förmidda gsvården och eftermiddagsvården
obegränsat. I Eckerö kommun motsvarar avgiften för eftermidda gsvården
halvtidsavgiften för barnomsorg (dvs. inkomstbaserad da gvårdsav gift,
max 60 % av 254,00 €).
SOCIAL SEK RETERAREN S FÖRSLA G
Socialsekreteraren föreslår att socialnämnden besluter att förorda inför
kommunstyrelse och kommunfullmäktige att kommunen går inför att
starta upp en förmiddagsverksamhet för tiden hösten 2011-våren 2012,
enligt skolans tidschema. En förutsättning är att minst tre barn formellt
ansöker om plats inför hösten. Verksamheten skulle ordnas i samma lokal
som eftermidda gsvården, alltså i ”bankhuset” i Storby och öppettiden
skulle vara enligt familjernas behov, men i första hand mellan kl. 06.4509.00. Angående avgiften för förmiddagsvården föreslås att kommunen
använder samma beräkningsgrunder som för barnomsorgsavgifter. De
familjer som betalar halvtidsavgift (inkomstbaserad da gvårdsavgift, max
60 % av 254,00 €) får nyttja både förmidda gsvård och eftermiddagsvård.
För de familjer som endast önskar förmiddagsvård föreslås att avgiften
fastställs till 30 % av heldagsavgift (max 30 % av 254,00 €). För familjer
som endast önskar eftermiddagsvård är avgiften samma som tidigare
(max 60 % av 254,00 €).
Förmidda gsle daren föreslås vara anställd på timbasis med gr undlön enligt
avtal 04SOS06A, 2 112,43 €/månad för heltid. Total personalkostnad för
12,5 h/vecka blir 790,00 €/månad. Kostnaderna för verksamheten
uppskattas rymmas inom socialnämndens budget för år 2011.
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SOCIALNÄM NDEN S BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt förslag me d en försöksperiod under läsåret
2011-2012, med en mellanrapport efter höstterminen.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandlin g och
beslut att en försöksperiod med förmiddagsvård inleds hösten 2011 i
enlighet med Socialnämndens förslag och inom ramen för tidigare
budgeterade medel.
BESLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandlin g och
beslut att Socialnämnden medgives rätt att inleda en försöksperiod med
förmiddagsvård enligt förslag och inom fastställda budgetramar under
hösten 2011.
Kommunstyrelsen
anmodar
socialförvaltningen
att
inför
kommunfullmäktiges beslut se över de föreslagna anställningsvillkor för
förmiddagsle daren vad gäller avtal och löneklass, inklusive regelverk för
timersättning, samt att klargöra huruvida arbetet som förmiddagsledare är
avsett att samordnas med n uvarande befattning och lönesättning inom
eftermiddagsvården, eller om rekrytering och anställningsförfarande för
förmiddagsvården sker i skild ordning.
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KOMMUNFULLMÄKT IGE S BESL UT
Kommunfullmäktige beslutade enhälligt att ge Socialnämnd och
socialförvaltning rätt att påbörja en försöksperiod under hösten 2011 med
förmiddagsvård enligt framlagt förslag och inom fastställda budgetramar.
Anställningsvillkoren för de anställda inom för- och eftermiddagsvården
skall vara enhetliga.
Kommunfullmäktige fastställde att samma beräkningsgr under gäller för
den nya avgiften för förmiddagsvårdens tjänster som för barnomsorgen.
De familjer som betalar halvtidsavgift (inkomstbaserad da gvårdsavgift,
max 60 % av 254,00 €) får nyttja både förmidda gsvård och
eftermiddagsvård. För de familjer som endast önskar förmiddagsvård
fastställs avgiften till 30 % av heldagsavgift (max 30 % av 254,00 €). För
familjer som endast önskar eftermiddagsvård är avgiften samma som
tidigare (max 60 % av 254,00 €).
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R EVID ER ING AV R EG LER FÖR KEJSAR A LEXAND ER II:s STIP EN DIEFO ND
Kst § 90

Kejsar Alexander II:s Stipendiefond instiftades av handelsmannen P.Sittkoff
den 29 april 1894.
Reglerna för utdelning ur Stipendiefonden fastställdes senast av
kommunstyrelsen i maj år 2002 vid dåvarande valutakonvertering.
Stipendiefonden i åminnelse av Kejsar Alexander II av Ryssland, premierar
framgångsrika studier som bedrivs av eckeröbor vid universitet, högskola eller
yrkesskola utanför landskapet Åland.
Nuvarande regler för studiestöd och för folkbokföring både i Finland och i
Sverige, påkallar ett förtydligande i tillämpningen av fondens krav på att
sökandens hemort varit Eckerö under stipulerad tid, d.v.s. året för ansökningen
och året dessförinnan. Studerande i Sverige bör exempelvis vara folkbokförda i
Sverige om studierna därstädes varar längre än ett år. Motsvarande regelverk
gäller i Finland för tillgodogörandet av vissa bidrag och förmåner på
studieorten men också för frister vid byte av medborgarskap,
lägenhetsförmedling m.m.
Studieserviceenheten vid Ålands Arbetsmarknads- och studieservicemyndighet
rekommenderar också studerande att skyndsamt vidtaga flyttningsanmälan till
magistraten och folkbokföra sig på studieorten med hänsyn till dessa
omständigheter.
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Oavsett som den studerande av angivna skäl blivit folkbokförd på studieorten
föreslås en viss frist för att säkerställa den anknytning till Eckerö som
stipendiefonden förutsätter. Den föreslagna fristen motsvarar
anknytningsvillkor enligt jordförvärvslagstiftningen.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut
en förtydligande tillämpningsföreskrift som kompletterar § 2 i regler för
anhållan om stipendium från Kejsar Alexander II:s Stipendiefond.
Kompletteringen innebär att § 2 erhåller följande lydelse:
Stipendiet tilldelas, efter att det anslagits ledigt att sökas genom kungörelse
på kommunala anslagstavlan samt genom meddelande i kommunens
informationsblad, till en studerande med hemort i Eckerö under
ansökningsåret samt det föregående året.
Så som hemort räknas alltjämt Eckerö enligt dessa regler, om den sökande
tidigare varit bosatt och folkbokförd i kommunen under minst fem år, oavsett
om denne av hänsyn till myndighetskrav sedermera har varit folkbokförd på
studieorten under ansökningsåret och året dessförinnan.
Ett avgörande krav är att flyttningsanmälan och folkbokföringen på studieorten
är föranledda av studier, och ej annan orsak. Detta förhållande vidimeras i den
utredning som den sökande skall förete över hemort.
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BESLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att reglerna för anhållan
om stipendium från Kejsar Alexander II:s Stipendiefond på förekommen
anledning förtydligas.
Förändringen innebär att § 2 i reglerna erhåller följande lydelse:
Stipendiet tilldelas, efter att det anslagits ledigt att sökas genom
kungörelse på kommunala anslagstavlan samt genom meddelande i
kommunens informationsblad, till en studerande med hemort i Eckerö
under ansökningsåret samt det föregående året.
Så som hemort räknas alltjämt Eckerö enligt dessa regler, om den sökande
tidigare varit bosatt och folkbokförd i kommunen under minst fem år, oavsett
om denne av hänsyn till myndighetskrav sedermera har varit folkbokförd på
studieorten under ansökningsåret och året dessförinnan.
Ett avgörande krav är att flyttningsanmälan och folkbokföringen på studieorten
är föranledda av studier utanför landskapet, och ej annan orsak.
Detta förhållande vidimeras i den utredning som den sökande skall förete över
hemort.
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KOMMUNFULLMÄKT IGE S BESL UT
Kommunfullmäktige beslutade enhälligt att regler för reglerna för Kejsar
Alexander II:s stipendiefond senast fastställda den 21 maj 2022, revideras
på följande sätt:
§1
Kommunstyrelsen i Eckerö kommun utdelar årligen stipendium ur Kejsar
Alexander II:s Stipendiefond, om inte kommunstyrelsen beslutar annorlunda
för något år. Stipendiebeloppet uppgår till 250 Euro.
§2
Stipendiet tilldelas, efter att det anslagits ledigt att sökas genom kungörelse
på kommunala anslagstavlan samt genom meddelande i kommunens
informationsblad, till en studerande med hemort i Eckerö under
ansökningsåret samt det föregående året.
Så som hemort räknas alltjämt Eckerö enligt dessa regler, om den sökande
tidigare varit bosatt och folkbokförd i kommunen under minst tre år, oavsett
om denne av hänsyn till myndighetskrav sedermera har varit folkbokförd på
studieorten under ansökningsåret och året dessförinnan.
Ett avgörande krav är att flyttningsanmälan och folkbokföringen på studieorten
är föranledda av studier, och ej annan orsak. Detta förhållande vidimeras i den
utredning som den sökande skall förete över hemort.
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R EVID ER ING AV UPPHAND LINGSR EG LEMEN TE FÖ R EC KERÖ KOMMUN
Kst § 65

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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Kommunstyrelsens rekommendationer är följande:
Kommunstyrelsen finner det angeläget att se över gällande rutiner och former
för att förbättra kommunikationen mellan ansvarig tjänsteman och
nämndordförande, eller nämndpresidium, i den Tekniska nämnden. Sådana
förbättringar uppges redan ha skett enligt uppgifter vid hörandet.
Alla parter vore betjänta av en mer strukturerad beslutsordning och
beslutsdelegation mellan Teknisk nämnd och förvaltning. Det är tydligt att
nuvarande beslutsdele gation snarast följer en under lång tid etablerad praxis
snarare än fastställda dokument, vilket oundvikligen innebär gråzoner och
oklara ansvarslinjer.
En tydlig be slutsdele gation bör fastställas mellan tjänstemannaansvar och
politiskt ansvar klätt i belopp och åtgärdsslag, också inom förvaltningens
driftbudget. Förbättringar kan också ske inom ekonomiuppföljningen och
överlag i samarbetet med kommunens ekonomiförvaltning. Det finns
anledning att se över, eller snararare aktivera den informella kommunikationen
eller dialogen mellan tjänsteman och förtroendevalda utifrån ett ömsesidigt
ansvar. Denna översyn omfattar också Tekniska nämndens instruktion. Utöver
dessa åtgärder påkallas en revidering av kommunteknikerns tjänstebeskrivning
som klargör och preciserar ansvarsområden, attesteringsrätt, beloppsgränser,
beslutsdelegation m.m om dessa ej redan följer av gällande eller föreslagna
beslut.
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Kst § 91 forts.

Kommunens revisorer har delgivits kommunstyrelsens utredning och
kommunfullmäktiges beslut i ärendet. Instruktion för Tekniska nämnden
samt tjänstebeskrivning för kommunteknikern i Eckerö kommun medföljer
utskicket. Kommunstyrelsen erhåller också kopia på gällande
Upphandlingsreglemente.

.

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen anger prioriteringssättning av dels, översyn av T ekniska
nämndens instruktion och kommunteknikerns tjänstebeskrivning, dels övriga
åtgärder som omfattats av kommunfullmäktige och som skall redovisas
innan bokslutet. Instruktion och tjänstebeskrivningen skall tillgodose krav på
förtydliganden i den formella beslutsordningen. Dessa än dringar erfordrar
fastställelse av kommunfullmäktige. Med respekt för den interna
bestämmanderätten inom T eknisk nämnd och förvaltning, diskuteras förslag
till en förbättrad informell avstämning av arbetsgång och ärenden mellan
förtroendevald ledning och tjänstemannanivå som kan vara vägledande för
alla parter. Sådan avstämning bör helst ske veckovis och på regelbundet
återkommande tidpunkt med en förberedd da gordning. De ssa
rekommendationer förmedlas till T ekniska nämnden för intern fastställelse.
Med kommunstyrelsens tillstyrkan vidtages personalsamråd på
centralförvaltningen om de praktiska formerna för fortsatt personellt stöd
inom administration och ekonomihantering.
Kommunens internkontroll och attesteringsordning behandlas vid
avdelningschefsmöte den 28.03.2011 i syfte att erhålla en sammanhängande
och enhetlig struktur i kommunen.
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Kommunens upphandlingsreglemente revideras omgående mede lst förord
inför kommunfullmäktige att skriftliga prisuppgifter, anbud och offerter är
obligatoriska vid all anskaffning av varor och tjänster som överskrider
beloppsgränsen 1.000 Euro.
Villkoret gäller oavsett om direktupphandling sker på det sätt som
lagstiftningen medgiver.
Pris- eller anbudsförfrågan skall på motsvarande sätt ske i skriftlig form i de
varu- eller tjänsteanskaffningar som förmodas överskrida motsvarande
beloppsgräns på 1.000 Euro. Beställningar eller upphandlingsavtal över
samma beloppsgräns skall ovillkorligen ske i skriftlig form.

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutade att inför kommunfullmäktige föreslå en generell
revidering av upphandlingsre glementet för Eckerö kommun såtillvida att alla
prisuppgifter, anbud och offerter över en beloppsgräns som överskrider, eller
kan antagas överskrida 1.000 Euro skall tillhandahållas i skriftlig form.
Ledande tjänsteman äger däremot rätt att upprätta en tjänstemannaskrivelse
som redovisar muntligt avgivna prisuppgifter från leverantör om denne ej
haft möjlighet att själv tillhandahålla sådan information. Denna skriftliga
dokumentation av prisuppgifter skall kontrasigneras av ordföranden, eller i
dennes frånvaro, av vice ordföranden i verksamhetsansvarig nämnd, innan
beställning kan ske.
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KOMMUNFULLMÄKT IGE S BESL UT
Kommunfullmäktige beslutade enhälligt att godkänna revideringen av
kommunens upphandlingsreglemente såtillvida att alla prisuppgifter,
anbud och offerter över en beloppsgräns som överskrider, eller kan
antagas överskrida 1.000 Euro skall tillhandahållas i skriftlig form.
Ledande tjänsteman äger däremot rätt att upprätta en
tjänstemannaskrivelse som redovisar muntligt avgivna prisuppgifter från
leverantör om denne ej haft möjlighet att själv tillhandahålla sådan
information. Denna skriftliga dokumentation av prisuppgifter skall
kontrasigneras av ordföranden, eller i dennes frånvaro, av vice
ordföranden i verksamhetsansvarig nämnd, innan beställning kan ske.
Beloppsgränsen 1.000 Euro är angiven exklusive mervärdeskatt.
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36

KO MMUN DIR EKTÖ R EN: ANHÅ LLA N O M UPPSÄGNING
Kfg § 42
Kommundirektör Jörgen Lundqvist anmäler uppsägning från innevarande
tjänst som kommundirektör i Eckerö kommun.
KOMMUNFULLMÄKT IGE S BESL UT
Kommunfullmäktige antecknar sig kommundirektörens anmälan till
kännedom.
Beslut om beviljande av uppsägning behandlas i skild ordning.
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IN FORMA TIO NSÄR ENDEN
Kfg § 43

Kommunfullmäktiges ordförande informerade om förvaltningsåtgärder på
testamenterad egendom.
Kommunstyrelsens ordförande informerade om bokslut 2010.
KOMMUNFULLMÄKT IGE S BESL UT
Kommunfullmäktige antecknade sig informationsärendena till kännedom.
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