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KOMMUNFULL MÄKTIGE
Kommunfullmäktige i Eckerö kommun kallas att sammanträda på Kommungården i Överby:
Torsdagen den 16 juni 2011 kl. 19.00 för behandling av de ärenden som är upptagna i
nedanstående föredragningslista. OBS: Sammanträdet påbörjas kl. 19.00 med en visning av
Rafael Mattssons stuga i Marby. Sam ling för samåkning på Kom mungården kl. 19.00.
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KA LLELS E O C H BESLUTS FÖ RHET
Kfg § 44

KOMMUNFULLMÄKT IGE S BESL UT
Mötesordförande Marie Löfström förklarade mötet öppnat. Kommundirektören
förrättade upprop varvid tio ordinarie ledamöter och två ersättare befanns
tjänstgöra.
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
En avstämning gjordes av den syn som kommunfullmäktiges ledamöter
företog innan mötets början vid Rafael Mattssons fastighet i Marby, Eckerö
kommun. Fortsatt förvaltning av denna fastighet samt annan testamenterad
egendom sker enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut av kommunstyrelsen.

VAL AV PRO TO KO LLJUSTERAR E
Kfg § 45

KOMMUNFULLMÄKT IGE S BESL UT
Kommunfullmäktige valde John Hilander och Gunilla Holm berg till
protokollsjusterare.
Protokollet justeras tisdagen den 21 juni 2011 kl. 18.00 på Kommungården
i Överby, Eckerö kommun.

GO DKÄNNAND E OC H KO MPLETTERING AV FÖ RED RAGNINGSLISTAN
Kfg § 46

KOMMUNFULLMÄKT IGE S BESL UT
Kommunfullmäktige beslutade att godkänna den framlagda
föredragningslistan.
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BO KSLU T OC H VER KSAMH ETSB ERÄ TTELS E 2010
Kst § 130

Kommunstyrelsen erhåller med detta utskick balansbok för verksamhetsåret
2010.
Bokslutet sifferdel har upprättats av konsult Synnöve Pussinen som
medverkar vid kommunstyrelsens sammanträde. Frågor eller oklarheter
kring balansbokens text- och sifferdelar, kan gärna förmedlas på förhand till
kommunkansliet.
I textdelen saknas Kultur- och frit idsnämndens verksamhetsberättelse som
är under framtagande.
OFR/GRM T ove Lindström-Koli från Audiator har besökt Eckerö kommun
tisdagen den 10 maj 2011 för att bekanta sig med kommunen.
Samrå d skedde vid tillfället med kommunens förtroendevalda revision.
Kommunrevision är planerad att genomföras måndag eftermiddag
den 23 maj och tisdag förmidda g den 24 maj 2011. Reservtid finns
avsatt på onsdag förmiddag den 25 maj 2011.
BESLUT
Kommunstyrelsen noterar en tydlig diskrepans mellan redovisade intäkter
från vatten trots en ökad försäljningsvolym under 2010. Detta protokolleras
som fortsatt utredningsuppdra g i anslutning till bokslutet.
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Kst § 130 forts. Kommunstyrelsen beslutade att med vidtagna tillägg och förtydliganden i
framförallt vissa relationstal, godkänna och underteckna bokslut och
verksamhetsberättelse för år 2010 samt att överlämna balansboken till
kommunens revisorer för granskning.
Bokslutsårets överskott för år 414 447,26 € överförs till kontot överskott
från tidigare år.
Kst § 135

Revision har genomförts i Eckerö kommun 23-25 maj 2011. I revisionen
ingick OFR/GRM T ove Lindström-Koli, Sven-Eric Carlsson och Arja
Fagerström. Synnöve Pussinen medverkade i egenskap av kommunal
konsult.
Under revisionen har korrigering gjorts av budgetårets överskott med
hänsyn till felaktig bokföring av erhållet landskapsbidrag i decem ber 2010.
Det reella överskottet uppgår till 428 496,69 €.
Kommunstyrelsen erhåller revisionsprotokoll och revisionsberättelse med
utskicket.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Saldoöverskottet i bokslut för budgetåret 2010 korrigeras medelst
kommunstyrelsens beslut och i samråd med kommunrevisionen,
till det rätta beloppet 428 496,69 € som överförs till kontot överskott från
tidigare år. Bokslut och revisionshandlingar överlämnas till
kommunfullmäktige för dess behandling och beslut.
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Kst § 135 forts. BESLUT
Kommunstyrelsen korrigerade det beräknade överskottssaldot i bokslut
2010 till 428 496,69 € och överlämnade med denna ändring upprättat
bokslut och verksamhetsberättelse för budgetåret 2010 samt tillhörande
revisionsprotokoll och revisionsberättelse, till kommunfullmäktige för dess
vidare behandlin g och beslut.
Kfg § 47

Konsult Synnöve Pussinen redovisade resultat- och balansräkning för
verksamhetsåret 2010 och stod till förfogande för frågor.
Kommunfullmäktiges ordförande anmälde därefter revisionsberättelsen från
kommunens revisorer för verksamhetsåret 2010.
KOMMUNFULLMÄKT IGE S BESL UT
Kommunfullmäktige beslutade enhälligt att anteckna sig revisionsberättelse
och revisionsprotokoll från den genomförda kommunrevisionen för
budgetåret 2010, till kännedom.
Kommunfullmäktige beslutade enhälligt att fastställa upprättat bokslut och
verksamhetsberättelse för budgetåret 2010 samt att bevilja medlemmarna i
kommunens förtroendevalda organ och ledande tjänstemän ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2010.
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R EVISIO NSPRO MEMO RIA I BOKSLUT 2010
Kst § 136

Kommunstyrelsen erhåller revisionspromemoria från kommunrevisionens
granskning av bokslut och verksamhetsberättelse för budgetåret 2010 i
utskicket.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen behandlar och kommenterar revisionens synpunkter i
revisionspromemoria inför delgivning till kommunfullmäktige.
Det har inför kommunrevisionen anförts att kommunen endast haft
begränsa d tillgång till kommunekonomtjänster under 2010.
Personalsituationen har påverkat ekonomiförvaltningen under budgetåret.
Internkontrollen bedöms vara sakenlig. Denna kommer dessutom att
förstärkas genom en reviderad attesteringsordning som bl.a. behandlats vid
avdelningschefsmöten. Attesteringsordningen följer av ibruktagandet av ett
nytt ekonomiförvaltningssystem. Vid sidan av internkontrollen påtalas
emellertid den interna övervakningen i revisionspromemorian.
Anmärkningarna gäller specifikt konsultarvoden och avtal.
Kommunstyrelsen noterar att avtal bör uppgöras på förhand med konsulter,
och att formell upphandling bör ske av sådana.
Konkurrensutsättning av avfallshanteringen har tidigare initierats i
kommunen. Revisorernas påpekande ger anledning att gå vidare med detta
förslag liksom förbättringar inom återvinningssystemen
(återvinningsstationer och central).
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Kst § 136 forts. Övervakning av skatteinkomster och handhavandet av den allmänna
ekonomiförvaltningen har åtgärdats genom anställning av ny ekonomichef
under en försöksperiod medelst tjänsteköp från Hammarlands kommun.
BESLUT
Kommunstyrelsen beslutade att tillställa kommunfullmäktige upprättad
revisionspromemoria med anledning av bokslut och
verksamhetsberättelse för budgetåret 2010 med följande förtydliganden och
kommentarer:
Kommunens centralförvaltning har endast haft begränsad tillgång till
kommunekonomtjänster under 2010. Personalsituationen har påverkat
verksamheten vid ekonomiförvalt ningen under budgetåret.
Övervakning av skatteinkomster och handhavandet av den allmänna
ekonomiförvaltningen har åtgärdats genom anställning av ny ekonomichef
under en försöksperiod medelst tjänsteköp från Hammarlands kommun.
Internkontrollen bedöms vara sakenlig. Denna kommer dessutom att
förstärkas genom en reviderad attesteringsordning som redan behandlats vid
avdelningschefsmöten. Attesteringsordningen följer av ibruktagandet av ett
nytt ekonomiförvaltningssystem. Vid sidan av internkontrollen påtalas
emellertid den interna övervakningen i revisionspromemorian. Detta gäller
specifikt konsultarvoden och avtal.
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Kst § 136 forts. Kommunstyrelsen noterar att avtal bör uppgöras på förhand med konsulter,
och att upphandling bör ske av sådana.
Konkurrensutsättning av avfallshanteringen har tidigare initierats i
kommunen. Revisorernas påpekande ger anledning att gå vidare med detta
förslag liksom förbättringar inom återvinningssystemen.
Kommunstyrelsen uppdrager därför åt Miljö- och byggna dsnämnden att se
över rutiner och förbättringsåtgärder vad gäller kommunens handhavande
och skötsel av återvinningscentral och återvinningsstationer samt huruvida
en vidare konkurrensutsättning är möjlig. Miljö- och byggnadsnämnden bör
lämpligen behandla frågan hur uvida en miljöavgift kan utdebiteras som en
del av kommunal fastighetsskatt. Kommunstyrelsens remissförfrågan skall
besvaras inom augusti månad 2011.
Kommunstyrelsen uppdrager åt Tekniska nämnden att dels, förbättra
kontrollrutinerna för inkopplingar på kommunalt avloppsledningsnät för att
förhindra eftersläpning i faktiskt nyttjande av avloppsledningsnätet och
fakturering av anslutningar, dels att se över och föreslå förändringar i det
gällande systemet med stam- och serviceledningar för att tillse att
kommunen behåller helhetsgrepp och service till abonnenterna i aktuella
och planerade avloppsprojekt. Kommunstyrelsens remissförfrågan skall
besvaras inom augusti månad 2011.
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KOMMUNFULLMÄKT IGE S BESL UT
Kommunfullmäktige beslutade enhälligt att anteckna sig den framställda
revisionspromemorian från kommunrevisionen avseende budgetåret 2010,
till kännedom.
Kommunfullmäktige godkänner styrelsens förslag till planerade, och med
stöd av kommunfullmäktiges beslut, delvis redan vidtagna åtgärder med
anledning av revisionspromemorian.
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SOC IALNÄ MND EN: U TVÄ RD ERING AV
BARNO MSORGEN I EC KERÖ KO MMUN
Soc § 183

Bilaga – Omorganisering av dagvår den i Eckerö
Bilaga – Exempel på en arbetsdag
Bilaga – Exempel på en arbetsvecka
Familjernas behov av barnomsorg har förändrats på så sätt att det blivit fler
barn som behöver heltidsvård och mindre som behöver halvdagsvård, samt
att majoriteten som har halvdagsvård fördelar sina timmar annorlunda än
mellan kl 9-14.00. Nuvarande Lillpigan är ursprungligen en
halvdagsavdelning för vård av barn i halvdagsvård mellan kl 9.00–14.00.
För att på bästa sätt kunna erbjuda barnomsorg enligt kommuninvånarnas
behov behöver barnomsorgen på daghemmet Nyckelpigan omorganiseras
inför år 2011.
Förslag på förändringar inför år 2011 är:
1. Lillpigan blir heldagsavdelning; 9-14 finns inte mer
2. Avdelningarna byter namn; Stor och Lill finns inte mer
3. Gemensamt morgonmål; i detta nu med två personal på fd Storpigan
4. Gemensam stängning; två personer till kl. 17, en från varje avdelning
*hela daghemmet stängs 17.15
5. Mellanmål på respektive avdelning
6. Arbetstiderna ändrar för barnskötaren 65 % och extra resursen 65 %
7. T vå gemensamma ”vilor” med barn från båda avdelningarna
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Soc § 183 forts. Från och med januari 2011 finns det alltså inte någon ren och skär
halvdagsavdelning utan nuvarande ”Lillpigan” tar i första hand emot barn i
halvdagsvård samt barn i heldagsvård som kommer senare på morgonen.
”Lillpigan” ändrar öppettiderna från att ha varit kl 9.00–14.00 till att bli
mellan kl. 8.30–17.00. Avdelningarna samkör på morgonen.
Omorganiseringen innebär inte några extra kostnader utan sker genom en
omorganisering av nuvarande personalresurser. Omorganiseringen innebär
at 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 dagen (se bila ga för närmare
information). Under slutet av år 2011 utvärderas omorganiseringen och
ställning tas till om nuvarande personalresurser är tillräckliga. Personalen är
informerad om omstruktureringen och ställer sig positiva till förändringen.
SOCIAL SEK RETERAREN S FÖRSLA G:
Socialsekreteraren föreslår att socialnämnden besluter att godkänna
omstruktureringarna inom barnomsorgen enligt ovanstående från och med
01.01.2011.
En socialnämndsledamot föreslår att man skall notera att daghemmet inte
har bestämda öppet och stängningstider, utan kommunen strävar till att ge
dagvår d de tider som familjerna behöver den. Förslaget får understöd.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2011__

Eckerö den
__/__2011_

Sekr.

EC KERÖ KOM M UN

SAMM ANTRÄ DESPROTOKOLL

Sida
Organ

§ nr

SOCIALN Ä MN DEN
SOCIALN Ä MN DEN
KOMMU NSTY RELSEN
KOMMU NF ULLMÄKTIGE

183
53
140
49

Sammanträdesdatum

12

01.12.2010
09.05.2011
07.06.2011
16.06.2011

Soc § 183 forts. SOCIALNÄM NDEN S BESLUT:
Socialnämnden besluter att välkomna förslaget och besluter att
omstruktureringen gäller från och med januari 2011 och att daghemmet
strävar till att ha flexibla öppettider som anpassas efter familjernas behov.
Soc § 53

Bilaga – Utvärdering av omstrukturering av dagvården i Eckerö kommun
Bilaga – Schema över personalens arbetstider och barnens dagvårdstider
inför hösten 2011
Från och med januari 2011 har barnomsorgen fungerat enligt de
omorganiseringar som socialnämnden gick in för i december 2010. I bilagan
beskriver och förklarar daghemsföreståndaren närmare hur det fungerat.
Storpigan (heldagsav delningen) kallas numera för Fjärilen och Lillpigan
(tidigare halvdagsavdelningen) för Humlan.
Barnomsorgspersonalen önskar permanenta omstruktureringen, vilket också
är nödvändigt för att kommunen skal kunna erbjuda da gvård för det tider
som familjerna önskar och är i behov av (se bilaga:schema, för närmare
beskrivning) . Utgående från bilagorna kan man konstatera att
personalresurserna är knappa, vilket främst beror på att daghemmets
öppettider är långa. En utökning av barnträdgårdslärartjänsten på Humlan
skulle behövas. I nuläget är den tjänsten inrättad på 72 % men skulle behöva
utökas till 100 %. En sådan utökning skulle innebära en kostnad på ca
890,00 € månad (inklusive ålderstillägg och övriga avgifter), totalt 3 560,00
€ för år 2011. Detta uppskattas rymmas inom det budgeterade anslaget för
löner inom barnomsorgen eftersom de flesta har omvandlat
semesterpenningen till ledig tid samt pga. att gruppassistenten delvis varit
obesatt under en stor del av året.
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SOCIAL SEK RETERAREN S FÖRSLA G:
Socialsekreteraren föreslår i samråd med daghemsföreståndaren att
socialnämnden besluter att omstruktureringen skall permanentas från och
med hösten 2011. Föreslås även att socialnämnden besluter att
barnträdgårdslärartjänsten på avdelningen humlan utökas under tiden
08.08.2011-31.12.2011, från nuvarande 72 % till 100 %. En eventuell
permanentutökning av barnträdgårdslärarresursen tas med i
budgetberedningen för år 2012.
En socialnämndsledamot föreslår att även gruppassistenten utökas från 65 %
till 100 % under tiden 15.8.– 31.12.2011. En eventuell permanentutökning
av gruppresursen tas med i budgetberednin gen för år 2012. Förslaget får ej
understöd. En socialnämndsledamot föreslår att man informerar
kommunstyrelsen om att daghemsföreståndaren behöver mera administrativ
arbetstid och att nämnden önskar att kommunstyrelsen ser över om
kommunkansliets personal har möjlighet att ta över en del av
daghemsföreståndarens administrativa arbete. Förslaget får understöd.
SOCIALNÄM NDEN S BESLUT:
Socialnämnden
besluter
att
barnträdgårdsläraren
utökas enligt
socialsekreterarens förslag samt informerar kommunstyrelsen att
socialnämnden har för avsikt att finansiera personalkostnaderna med de
budgeterade anslagen för år 2011.
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Soc §53 forts.

Socialnämnden be sluter också att informera kommunstyrelsen om att
daghemsföreståndaren behöver få mera administrativ arbetstid och att
nämnden önskar att kommunstyrelsen ser över om kommunkansliets
personal har möjlighet att ta över en del av daghemsföreståndarens
administrativa arbete. Daghemsföreståndarens skrivelse sänds även till
kommunstyrelsen för kännedom.

Kst § 140

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att tjänsten som
barnträdgårdslärare utökas från 72% till 100% under hösten 2011.
En utökning skall också ske av daghemsföreståndarens administrationstid
enligt uppföljande samråd med denna och förslag till skilt beslut.
BESLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att tjänsten som
barnträdgårdslärare utökas från 72% till 100% under hösten 2011.
Försöket som sker inom socialnämndens nuvarande budgetramar
under hösten 2011 skall utvärderas inför behandling av budget 2012.

Kfg § 49

KOMMUNFULLMÄKT IGE S BESL UT
Kommunfullmäktige beslutade att tjänsten som barnträdgårdslärare utökas
från 72% till 100% under hösten 2011 inom Socialnämndens nuvarande
budgetramar. Försöket skall utvärderas inför behandlingen av budget 2012.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2011__

Eckerö den
__/__2011_

Sekr.

EC KERÖ KOM M UN

SAMM ANTRÄ DESPROTOKOLL

Sida
Organ

§ nr

SOCIALN Ä MN DEN
SOCIALN Ä MN DEN
KOMMU NSTY RELSEN
KOMMU NF ULLMÄKTIGE

Kfg § 49 forts.

183
53
140
49

Sammanträdesdatum

15

01.12.2010
09.05.2011
07.06.2011
16.06.2011

Kommunfullmäktige antecknar sig till kännedom den pågående, och
redovisade, planeringen i Socia lnämnden inför den nya åländska
barnomsorgslagens ikraftträdande.
Det uppdrages åt Socialnämnden att inför budgetbere dningen för budget
2012 utreda jämförelsetal mellan barndagvården i ett antal andra,
jämförbara kommuner i landskapet och Eckerö kommun, lagstadga de krav
på personal, landskapsfinansiering samt rådande personalbemanning i
Eckerö jämfört med andra kommuner, kostnad per barn och finansieringsoch subventioneringsgrad.
Lösningar på föreståndarens behov av administrativ arbetstid skall också
behandlas och framlägga s av Socia lnämnden gentemot kommunstyrelse och
kommunfullmäktige. Bland dessa lösningar ingår en utökad
tjänstgöringsgrad för gruppassistenten under budgetåret 2012.
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PRO JEKTERING AV V ENTILATIO NSÅ TGÄRD ER PÅ
KO MMUNGÅ RD EN, Ö VERBY, EC KERÖ KOMMUN
Kst § 142

Projektgruppen för kommunkansliets lokalbehov har vidtagit besiktning
med särskild inriktning på inomhusluft och fuktrelaterade skador på
byggnaden.
Konsult Björn Skogber g har i en uppföljande besiktningsrapport presenterat
en kostnadsberäkning på projektering av ventilationsåtgärder.
Projektgruppen har vid sammanträde enhälligt förordat inför
kommunstyrelsen att 6.500 Euro exklusive mervärdeskatt skyndsamt frigörs
för denna VVS-planering. Det är projektgruppens avsikt att återkomma med
en heltäckande kostnadsberäkning för investeringen i ventilations- och
kylanläggning.
Besiktningsrapport 23 mars 2011 och uppföljande besiktningsrapport med
projekteringsförslag (VVS-planering) medföljer utskicket.
BESLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och
beslut att en projektering inleds av ventilationsåtgärder på ommungården i
enlighet med arbetsgruppens förslag och framtagen besiktningsrapport till
en kostnad av 6.500 Euro exklusive mervärdeskatt. Projekteringen skall
utgöra ett tydligt anbudsunderlag för upphandling av nödvändiga åtgärder
för en fullgod ventilationslösning på Kommungården.
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Ordföranden i arbetsgruppen för kommunkansliets lokalbehov, Gunder
Eriksson och kommundirektören redovisade arbetsgr uppens hittills vidtagna
åtgärder. I nuvarande budget saknas medel för ventilationsåtgärder varför
frågan har tillställts kommunfullmäktige.
YRKAN DEN
Jan-Anders Öström understödde kommunstyrelsens förslag om att inleda
projektering av ventilationsåtgärder på Kommungården.
Monica Häggblom och Jan-Erik Mattsson yrkade att en kravspecifikation
med tillhörande planritning istället skall framtagas och tillställas
leverantörer av ventilationsutrustning för kostnadsberäkning och preliminär
prissättning av erforderliga åtgärder. Denna kravspecifikation följer gängse
normer för ventilation i kontorsutrymmen och utgör underlag för senare
anbudsförfrågan. Kostnader för kravspecifikationens framtagande skall
högst uppgå till hälften av projekteringskostnad och finansieras medelst
kommunstyrelsens dispositionsmedel.
Kommunfullmäktiges ordförande framlade följande voteringspropositio n:
Ja-röst avges för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst lämnas för Monica
Häggbloms och Jan-Erik Mattssons motförslag om att upprätta en
kravspecifikation gentemot leverantörer som underlag och prissättning av
ventilationsåtgärder på Kommungården.
Omröstning vidtogs. Ja-röster avgavs av Marcus Eriksson och Jan-Anders
Öström. Nej-röster lämnades av Henrietta Hellström, Monica Häggblom,
Jan-Erik Mattsson, Tage Mattsson, Maria Sun dholm-Mattsson, Mattias
Sjöström, Gunilla Holmber g, Helmer Wikblom, John Hilander och Marie
Löfström.
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KOMMUNFULLMÄKT IGE S BESL UT
Kommunfullmäktige beslutade efter omröstning med röstsiffrorna 2-10 att
framtaga en kravspecifikation för erforderliga och prissatta
ventilationsåtgärder på Kommungården i Överby, Eckerö kommun.
Kravspecifikationen som tillställs leverantörer av sådan utrustning i
landskapet Åland, följer gängse normer och krav för kontorsmiljöer.
Uppdraget skall genomföras skyndsamt och utgöra underlag för
anbudsförfarande. Ledamoten Jan-Erik Mattsson biträder arbetsgruppens
ordförande samt kommunens tekniska förvaltning i ärendet.
I samband med framtagandet av kravspecifikationen skall en värdering
också göras av Kommungårdens fastighet och byggnader.
Jan-Anders Öström anmälde reservation mot beslutet.
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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.

Kst § 139

Kommundirektör Jörgen Lundqvist har i skrivelse till kommunfullmäktiges
ordförande och muntligen vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 19.05.2 011, framfört en önskan om befrielse från innevarande uppdrag
som kommundirektör. Villkorat av kommunfullmäktiges medgivande om
befrielse från uppdrag, har kommundirektör Jörgen Lundqvist en avtalsmässig
uppsägningsfrist på tre månader. Arbetet avslutas i enlighet med
kommunfullmäktiges godkännande den 19 augusti 2011 varefter innestående
semester uttages. Kommundirektör Jörgen Lundqvist anmäler jäv i ärendet,
vilket avgörs av kommunfullmäktige som anställande myndighet.
Kommunstyrelsen föranstaltar om övriga åtgärder vad avser rekrytering till
tjänsten.
BESLUT
Kommunstyrelsen antecknade sig uppsägningen till kännedom och avvaktar
kommunfullmäktiges beslut vad avser vidare åtgärder med anledning av
kommundirektörens anhållan om befrielse från innevarande
uppdrag i Eckerö kommun.
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Kfg § 51

KOMMUNFULLMÄKT IGE S BESL UT
Kommunfullmäktige beslutade att godkänna kommundirektörens
uppsägning av den 19 maj 2011 från innevarande uppgifter i Eckerö
kommun.
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