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-*Plats och tid

Nr 6

Kommungården i Överby torsdagen den 15 september 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. Sundholm-Mattsson Maria
Frånv.
Frånv.

Öv riga närvarande

Söderlund, Rune
Lundqvist, Jörgen

Kommunstyrelsens ordf.
Kommundirektör

Paragrafer

Kfg § 52-64

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

Föredragande

Underskrifter

Protokollj ustering
Ort och ti d

Ordförande

Sekreterare

Marie Löfström

Jörgen Lundqvist

Kommungården i Överby tisdagen den 20 september 2011 kl. 17.30

John Hilander

Tage Mattsson

Protokollet framlagt till
påseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby fredagen den 23 september 2011 kl. 10.00

Intygar

Jörgen Lundqvist

Utdra gets riktighet
bestyrks
Ort och ti d

Underskrift

EC KERÖ KOM M UN

SAMM ANTRÄ DESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

ECKERÖ KOMMUN

Nr 4

SAMMAN TRÄD ESKA LLELS E

KOMMUNFULL MÄKTIGE
Kommunfullmäktige i Eckerö kommun kallas att sammanträda på Kommungården i Överby:
Torsdagen den 15 september 2011 kl. 19.00 för behandling av de ärenden som är upptagna i
nedanstående föredragningslista.
1.

Kfg § 52

Kallelse och beslutförhet

2.

Kfg § 53

Val av protokollsjusterare

3.

Kfg § 54

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

4.

Kfg § 55

Kommunal nämndstruktur i Eckerö kommun

5.

Kfg § 56

Centralvalnämnden

6.

Kfg § 57

Fastställande av kommunal räddningsplan för normala och
undantagsförhållanden (befolkningsskyddet) i Eckerö kommun

7.

Kfg § 58

Gatunamn på det nya bostadsområdet, Storby, Eckerö kommun

8.

Kfg § 59

Val av kommundirektör i Eckerö kommun

9.

Kfg § 60

Rekrytering av vikarierande socialsekreterare

10.

Kfg § 61

Försäljning av testamenterad egendom

11.

Kfg § 62

Informationsärende: Slutredovisning av avloppsprojekt Norra Kyrkoby

12.

Kfg § 63

Informationsärende: Kontoöverskridanden för snöplogning

13.

Kfg § 64

Informationsärende: Kontoöverskridanden för sandning

Eckerö den 7 september 2011
Marie Löfström
Kommunfullmäktiges ordförande
Eckerö kommun
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KO MMUN FULLMÄKTIGE

52
53
54

15.09.2011

2

KA LLELS E O C H BESLUTS FÖ RHET
Kfg § 52

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

VAL AV PRO TO KO LLJUSTERAR E
Kfg § 53

KOMMUNFULLMÄKT IGE S BESL UT
Kommunfullmäktige valde T age Mattsson och John Hilander till
protokollsjusterare.
Protokollet justeras tisdagen den 20 september 2011 kl. 17.30
på Kommungården i Överby, Eckerö kommun.

GO DKÄNNAND E OC H KO MPLETTERING AV FÖ RED RAGNINGSLISTAN
Kfg § 54

KOMMUNFULLMÄKT IGE S BESL UT
Kommunfullmäktige beslutade enhälligt att godkänna den framlagda
föredragningslistan med tillägg för extra-ärendet Kfg § 60:
Försäljning av testamenterad egendom.
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15.03.2011
16.08.2011
15.09.2011

KO MMUN AL NÄ MN DSTRU KTU R I EC KERÖ KO MMUN
Kst § 77

I samband med den pågående reviderin gen av Förvaltningsstadga för
Eckerö kommun, inleddes en diskussion om kommunens fortsatta
nämndstruktur. De förändringar som kan aktualiseras och omfattas av
kommunfullmäktiges beslut skulle därmed träda i kraft inför nästa
mandatperiod efter kommunalvalet 2011 och beaktas i
nomineringsförfarandet dessförinnan.
BAK GRUND
Kommunerna består juridiskt sett av en förtroendevald beslutsstruktur
med kommunfullmäktige som högsta beslutande organ och
kommunstyrelsen som dess verkställande instans med erforderlig
beslutsdelegation. Kommunfullmäktige inrättar och tillsätter nämnderna.
Vissa nämnder är också obligatoriska enligt lagstiftning. T ill sådana
lagstadga de nämnder exempelvis Centralvalnämnd och Biblioteksnämnd.
Kommunerna har i övrigt stort handlingsutrymme att själva utforma den
förtroendevalda nämnd- och beslutsordningen utifrån egna
förutsättningar. Denna kan variera med hänsyn till kommunens
befolkningsmängd och prioriterade frågor. Nämnder som räknas som
myndigheter och kan äga personalansvar, inrättas vanligen för att
behandla ärenden inom vissa bestämda verksamhets- och
ansvarsområden. Syftet är att tillgodose och
att underlätta ett förtroendevalt inflytande över beslut och verksamhet.
I landskapet Åland finns också sedan länge gemensamma nämnder inom
naturliga samarbetsområden som skola (högstadium) eller brandväsende.
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Propåer om gemensamma nämnder inom miljö-, byggnads- och
teknikområdet har tidigare framlagts i samarbetsdisk ussionerna med
Hammarlands kommun.
T renden i såväl landskapet som i nordiska länderna, har gått mot allt färre
eller sammanslagna nämnder med bre dare ansvarsområden.
Detta har skett både med hänsyn till rekryteringsmöjligheterna av
tillräckligt många aktiva och intresserade förtroendevalda, men också för
att garantera en helhetssyn och ett samlat, integrerat ansvar över
kommunala verksamheter.
Integrerat beslutsfattande gäller t.ex. kommunal ekonomi, hållbar
utveckling, internationalisering m.m. Trenden mot bredare kommunala
ansvarsområden för förtroendevalda, går däremot på kontrakurs med en
alltmer ämnesspecialiserad och fackorienterad tjänstemannakår.
Följande nämnder finns inrättade i Eckerö kommun utöver
Centralvalnämnden och gemensamma nämnder under innevarande
mandatperiod:
Socialnämnd
Miljö- och byggnadsnäm nd
Teknisk näm nd
Skolnäm nd
Näringsnäm nd
Kultur- och fritidsnäm nd (biblioteksnämnd)
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KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Uppdraget har bestått i att finna en alltmer kompakt och begränsad, men
motiverad och effektiv nämndstruktur. I detta syfte föreslås följande
förändringar som underställs nuvarande nämnder i ett formellt
remissförfarande. Kommunstyrelsen önskar yttrande inom april månad
2011.
1) Skol- och bildningsnämnd (övertager Kultur- och fritidsnämndens
ansvarsområden)
2) Plan- och byggnadsnämnd (fullföljer nuvarande uppgifter med ökad
tonvikt på kommunala planeringsinstrument)
3) Miljötekniknämnd (samgående Miljönämnd och T eknisk nämnd)
4) Näringsnämnden omvandlas till en näringsberedning me d tre
ledamöter, varav en ledamot samtidigt ingår i kommunstyrelsen.
Näringsberedningen har tillgång till föredragande och sekreterare samt
verkställande tjänsteman på kommunens centralförvaltning.
Motiveringar
Kommunsektorn i landskapet Åland har ett synnerligen begränsat
tillsynsansvar inom miljöområdet medan kommunens Tekniska nämnd
svarar för miljöteknisk service i form av drift av reningsverk och
pumpstationer samt ett alltmer utbyggt kommunalt avloppsledningsnät.
Fastighetsskötseln som ingår i T ekniska nämndens ansvarsområde har
blivit alltmer inriktad på energieffektiviseringsåtgärder och
miljöanpassningar. T illsyn över enskilda avlopp har ett naturligt samband
med kommunens övriga avloppshantering. Detta motiverar en
miljöteknisk nämnd.
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Miljö- och byggnadsnämnden kommer i ökad utsträckning att behöva
arbeta med planinstrumentet för kommunens långsiktiga
markanvändning, både i generalplaner och kommunöversikt samt
förekommande detaljplanläggning. Namnbytet till Plan- och
byggnadsnämnden markerar denna förändring men innebär ingen
förändring i sig vad avser gä llande nämndinstruktion. Ansvaret som
renhållningsmyndighet överförs till Miljötekniknämnden som redan
svarar för miljöservice i vid bemärkelse men också kommunens
fastighetsförvaltning varvid synergieffekter torde föreligga.
Ett parallellt förslag i den utsträckning nuvarande nämndstruktur behålles,
är att minska antalet ledamöter i nämnderna till fem i
myndighetsutövande nämnder samt tre i Näringsnämnden (denna
möjlighet finns redan i instruktionen) om Näringsnämnden ej omvandlas
till beredning varvid be slutsansvar vid myndighetsutövning åvilar
kommunstyrelsen).
Utöver detta tillställs Hammarlands kommun en förutsättningslös
förfrågan om synpunkter på en gemensam Socialnämnd eller i första hand
en gemensam socialförvaltning.
Hammarlands kommun tillställs också en förfrågan om förutsättningar
finns för andra gemensamma nämnder och samverkansorgan.
BESLUT
Kommunstyrelsen beslutade att vidtaga ett remissförfarande varvid
samtliga berörda kommunala nämnder i Eckerö kommun ombedes att
avge ett yttrande över följande föreslagna förändringar i den kommunala
nämndstrukturen.
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Kst § 77 forts.
1) En nyinrättad Skol- och bildningsnämnd som övertager Kultur- och
fritidsnämndens nuvarande ansvarsområden och personalansvar för
anställd personal.
2) En Plan- och byggnadsnämnd som i stort fullföljer Miljö- och
byggnadsnämndens n uvarande uppgifter med ökad tonvikt på
kommunala planeringsinstrument men överlämnar miljöärenden och
ansvar som renhållningsmyndighet till Miljötekniknämnden.
3) En nyinrättad Miljötekniknämnd som övertager miljöuppgifter från
den nuvarande Miljö- och byggnadsnämnd och således innebär ett
samgående av tidigare Miljönämnd och T eknisk nämnd.
4) Näringsnämnden omvandlas till en näringsberedning med tre
ledamöter, varav en ledamot samtidigt ingår i kommunstyrelsen.
Näringsberedningen har fortsatt tillgång till föredragande och
sekreterare samt verkställande tjänsteman på kommunens
centralförvaltning. Näringsberedningen äger beslutsdelegation inom
sin budget och ansvarsområde enligt instruktion medan erforderliga
myndighetsbeslut ombesörjs av kommunstyrelsen.
5) Så som alternativförslag till förslag 2-3 tillfrågas nämnderna om
nämnderna om synpunkter på en Byggnadsteknisk nämnd som består
av en sammanslagning av den nuvarande Miljö- och
byggnadsnämnden samt T ekniska nämnden.
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Kst § 77 forts.
Hammarlands kommunstyrelse tillfrågas om kommunens bedömning av
inrättandet av gemensamma nämnder med Eckerö kommun och, om
sådant intresse finns, vilka nämnder som kan vara aktuella under den
närmaste mandatperioden eller i ett senare skede.
Eckerö kommun riktar en särskild fråga till Hammarlands kommun om
möjligheten till en gemensam Socialnämnd med Hammarlands kommun.
De kommunala nämnderna och Hammarlands kommun ombedes att
inkomma med sina remissyttranden senast inom april månad 2011.
Kst § 173

BESLUT
Kommunstyrelsen föreslår enhälligt inför kommunfullmäktiges
behandling och beslut att den kommunala nämndstrukturen i Eckerö
kommun förändras på följande sätt inför den nya mandatperioden från
och med 2012:
1) En nyinrättad Skol- och bildningsnämnd övertager Kultur- och
fritidsnämndens nuvarande ansvarsområden och personalansvar
för anställd personal.
2) Näringsnämnden omvandlas till en näringsberedning med tre
ledamöter, varav en ledamot samtidigt ingår i kommunstyrelsen.
Näringsberedningen har fortsatt tillgång till föredragande och
sekreterare samt verkställande tjänsteman på kommunens
centralförvaltning. Näringsberedningen äger beslutsdelegation inom
sin budget och ansvarsområde enligt instruktion medan erforderliga
myndighetsbeslut ombesörjs av kommunstyrelsen.
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3) En Byggnadsteknisk nämnd inrättas efter sammanslagning av
nuvarande Miljö- och byggnadsnämnd samt Tekniska nämnd.
Socialnämnden kvarstår i oförändrat skick. Anpassning av antalet
ledamöter kan ske i samtliga föreslagna nämnder. Skol- och
bildningsnämnden utgör Biblioteksnämnd. Den Byggnadstekniska
nämnden utgör renhållningsmyndighet i Eckerö kommun.
Ingen ändring föreslås gällan de den gemensamma Lantbruksnämnden och
Räddningsnämnden.
Vid en förändring av nämndstrukturen, kan en översyn av
ordförandearvoden i det kommunala arvoderingsreglementet påkallas.

Kfg § 55

KOMMUNFULLMÄKT IGE S BESL UT
Kommunfullmäktige beslutade efter en inledande diskussion att
bordlä gga ärendet då Skolnämnden ej haft tillfälle att behandla och att
yttra sig över förslaget.
Kommunfullmäktige ombeder Skolnämnden att behandla ärendet vid
nästa sammanträde varefter dess yttrande tillförs det samlade underlaget
för vidare bedömning och beslut i kommunfullmäktige.
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06.09.2011
15.09.2011

NO MIN ER ING AV 2: E VIC E O RDFÖ RAND E O C H ERSÄ TTAR E
TILL C EN TRALVALNÄMND EN I EC KERÖ KO MMUN
Kst § 203

Lagtings- och kommunalval hålls den 16 oktober 2011 i landskapet
Åland.
I enlighet med landskapslag om lagtingsval och kommunalval (1970/39),
skall kommunfullmäktige tillsätta en valnämnd bestående av fem
ledamöter och minst tre ersättare som uppställs i den ordning som de
träder in i stället för de ordinarie ledamöterna.
Kommunfullmäktige tillsatte den 20.01.2011 en Centralvalnämnd för
valåret 2011. Beslutet medföljer i bilaga till kallelsen. I Centralvalnämnden
ingår fem ledamöter varav en ordförande och en vice ordförande samt fem
ersättare.
Inför det allmänna valet och tillhörande valförrättningar i Eckerö
kommun har förhinder anmälts av ett par ledamöter i Centralvalnämnden,
däriblan d vice ordföranden. Förhinder har också anmälts av ersättare.
Detta påkallar i första hand en förstärkning av antalet ersättare för att
säkerställa nämndens arbete under valdagen. Dessa skall vara minst tre
enligt lagstiftningens krav.
Antalet ersättare bör ökas med minst två och helst tre personer.
Vid förhinder för ersättare kan kommunstyrelsen utse tillfälliga ersättare.
För att underlätta för ordföranden, då den vice ordföranden ej är
disponibel för tjänstgöring, föreslås att också en 2:e vice ordförande
tillsätts av kommunfullmäktige som kan avlasta ordföranden och den1:e
vice ordföranden i deras lagstadga de uppgifter.
Nomineringar framläggs för kommunstyrelsen inför sammanträdet.
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Kst § 203 forts. BESLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och
beslut att ledamoten Andrea Sandberg förordnas till 2:e vice ordförande i
Centralvalnämnden i Eckerö kommun. Nuvarande vice ordförande
Erik Eriksson erhåller ett nytt förordnande som 1:e vice ordförande.
Kommunstyrelsen beslutade att utse Herbert Karlsson och Katarina
Bergman till tillfälliga ersättare i Centralvalnämnden i Eckerö kommun.
Detta delbeslut tillställes kommunfullmäktige till kännedom.
Kfg § 56

KOMMUNFULLMÄKT IGE S BESL UT
Kommunfullmäktige beslutade att förordna Andrea Sandber g till
2:e vice ordförande i Centralvalnämnden i Eckerö kommun.
T idigare vice ordförande Erik Erik sson förordnas i och med detta beslut
till 1:e vice ordförande i Centralvalnämnden.
Kommunfullmäktige antecknar sig till kännedom kommunstyrelsens
beslut att utse Herbert Karlsson och Katarina Bergman till tillfälliga
ersättare i Centralvalnämnden.
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BEFOLKN INGSSKYDD ET
FAS TS TÄ LLA ND E A V ECKERÖ KO MMUNS RÄDDNINGSPLAN FÖ R
NO RMALA O CH UNDANTAGSFÖ RHÅLLAND EN
GRN § 14

Eckerö kommuns räddningsplan för normala och undantagsförhållanden har
reviderats.
Bilaga A-RN § 14, plan Eckerö kommun.
RÄDDNINGSCHEFEN S FÖRSLA G
Den gemensamma räddningsnämnden godkänner och förordar inför
kommunstyrelsen räddningsplanen för Eckerö kommun enligt bilaga
A-RN § 14.
BESLUT
Den gemensamma räddningsnämnden godkänner och förordar inför
kommunstyrelsen räddningsplanen för Eckerö kommun enligt bilaga
A-RN § 14.

Kst § 122

Eckerö kommuns reviderade räddnin gsplan för normala och undantagsförhållanden (befolkningsskyddet), har behandlats
av gemensamma räddningsnämnden med förord inför
kommunstyrelse och kommunfullmäktige i Eckerö kommun.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att den framtagna
räddningsplanen för Eckerö kommun under normala och undantagsförhållanden (befolkningsskyddet) fastställes.
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Kst § 122 forts. BESLUT
Kommunstyrelsen beslutade att återemittera förslaget till den gemensamma
räddningsnämnden och beredande tjänsteman för vissa klargöranden på
framförallt sidorna 13, 25, 26 och 38. Kommunstyrelsen önskar en mer
preciserad angivelse av relevanta miljömyndigheter och deras specifika
ansvarsområden, samt kompletterande uppgift om den fasta strålningsmätning
av radiak som finns i Eckerö kommun. Det noteras att avfallshantering
ombesörjs av Miljö- och byggnadsnämnden som renhållningsmyndighet
och inte T ekniska nämnden medan hänvisningarna till lokallaboratorium och
övervakningsansvarig veterinär bör klargöras då dessa inte ingår i
kommunens egna verksamheter.
Överlag skulle också planen betjänas av att facktermer och förkortningar i
ökad utsträckning förtydligade s.
Ledningsgruppens sammansättning, och den förtroendevalda representationen
i denna, bör redan på detta stadium motsvara den krisledningsgrupp som
föreslås i den reviderade men ännu ej fastställda förvaltningsstadgan.
Kst § 176

Samrå d har skett mellan kommundirektören och räddningschefen varvid
korrigeringar och förtydliganden har skett på anmälda punkter i den
föreslagna räddningsplanen för normala och undantagsförhållanden i
Eckerö kommun.
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Kst § 176 forts.
I kommundirektörens förslag till reviderad Förvaltningsstadga för Eckerö
kommun ingår tillsättandet av en krisledningsgr upp enligt följande:
”Krisle dningsgrupp
Kommunfullm äktige tillsätter en krisledningsgrupp bestående av
förtroendevalda och tjänstemän med ansvar för samordningsuppgifter
inom befolkningsskyddet och komm unens räddningsplan.
Krisledningsgruppen sammankallas av kommunstyrelsens ordförande eller vid
dennes frånvaro av vice ordföranden eller självständigt av kommundirektören.
I krisledningsgruppen ingår kommunstyrelsens presidium samt – med hänsyn
till händelsernas art - och efter särskilt inkallelseförfarande, ordförandena i
Socialnämnden, Tekniska nämnden, Miljö- och byggnadsnämnden,
Skolnämnden, gemensamma Lantbruksnämnden samt ytterligare
förtroendevalda enligt krisledningsgr uppens bestämmande. Vid
nämndordförandes frånvaro inträder vice ordförandena i angivna nämnder som
ersättare. I ledningsgruppens personal ingår räddningschef,
befolkningsskyddsinspektör, kommuntekniker, byggnadsinspektör
ekonomichef, socialsekreterare, skolföreståndare och lantbrukssekreterare.
Krisledningsgruppen avgör om samtliga förtecknade tjänstemäns närvaro är
påkallad i det aktuella krisledningsskedet, liksom om andra sakkunniga bör
inkallas. Personal i krisledningsgruppen och dess stödfunktioner är förtecknad
i fastställd Räddningsplan för normala och undantagsförhållanden i Eckerö
kommun.”
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14
122
176
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16.03.2011
10.05.2011
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KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling att den
korrigerade räddningsplanen för normala och undantagsförhållanden
fastställes.
Kommuns tyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att en fast
krisledningsgr upp inrättas i Eckerö kommun med den förtroendevalda
sammansättning som föreslås i den nya Förvaltningsstadgan och de tjänstemän
som är upptagna i räddningsplanen. Motsvarande krisledningsgrupp införs i
räddningsplanen för normala och undantagsförhållanden i Eckerö kommun och
föregriper behandlingen av den reviderade Förvaltningsstadgan.
BESLUT
Kommunstyrelsen beslutade att inför kommunfullmäktiges behandling och
beslut förorda ett fastställande av Räddnin gsplan för normala och
undantagsförhållanden i Eckerö kommun med tillägg:
Kommundirektörens förslag till sammansättning av krisledningsgrupp med
förtroendevalda och tjänstemän kompletterar framställningen om den
kommunala beredskapsorganisationen.
”Krisledningsgrupp
Kommunfullm äktige tillsätter en krisledningsgrupp bestående av
förtroendevalda och tjänstemän med ansvar för samordningsuppgifter
inom befolkningsskyddet och komm unens räddningsplan.
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Kst § 176 forts.
Krisledningsgruppen samm ankallas av komm unstyrelsens ordförande eller vid
dennes frånvaro av vice ordföranden eller självständigt av
komm undirektören. I krisledningsgruppen ingår kom munstyrelsens presidium
samt – m ed hänsyn till händelsernas art - och efter särskilt
inkallelseförfarande, ordförandena i Socialnämnden, Tekniska näm nden,
Miljö- och byggnadsnäm nden, Skolnäm nden, gemensamm a Lantbruksnäm nden
samt ytterligare förtroendevalda enligt krisledningsgruppens bestämmande.
Vid näm ndordförandes frånvaro inträder vice ordförandena i angivna
nämnder som ersättare. I ledningsgruppens personal ingår räddningschef,
befolkningsskyddsinspektör, kommuntekniker, byggnadsinspektör ekonom ichef,
socialsekrete rare, skolföreståndare och lantbrukssekreterare.
Krisledningsgruppen avgör om sam tliga förtecknade tjänstem äns närvaro är
påkallad i det aktuella krisledningsskedet, liksom om andra sakkunniga bör
inkallas.
Personal i krisledningsgruppen och dess stödfunktioner är förtecknad i
fastställd Räddningsplan för norm ala och undantagsförhållanden i Eckerö
komm un.”
De samverkande miljömyndigheter som är hänförliga till landskapsregeringens
beredskapsorganisation förtecknas under landskapsregerin gens
ansvarsområden.
Förändringarna redovisas vid kommunstyrelsens protokollsjustering.
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KOMMUNFULLMÄKT IGE S BESL UT
Kommunfullmäktige fastställde kommunstyrelsens förslag till reviderad
räddningsplan för normala och undantagsförhållanden i Eckerö kommun med
följande tillägg:
Räddningsplanen kompletteras på lämplig plats med en skyldighet för
kommunens befolkningsskyddsorganisation att i mån av möjlighet samverka
med Eckerö församling och med frivilligorganisationer i Eckerö kommun.
Gentemot Eckerö församling kan samarbetet enligt överenskommelse med
församlingen, utsträckas till samplanering inom relevanta delar av
beredskapsåtgärderna. Det är kommunfullmäktiges mening att
frivilligorganisationerna, i den utsträckning dessa önskar det, ges
avtalsslutande status gentemot kommunen för att underlätta samplanering och
verkställighet av uppgifter inom räddningsplanen.
På sidan 29 i räddningsplanen skall Öjvägen och öarna listas som färdväg för
högtalarbilar för kommunens larmtjänst.
Kommunfullmäktige beslutade att som en del av räddningsplanen inrätta en
krisledningsgr upp med förtroendevalda och tjänstemän.
Krisledningsgruppen består av förtroendevalda och tjänstemän med ansvar för
samordningsuppgifter inom befolkningsskyddet och kommunens
räddningsplan.
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Kfg § 57 forts.
Krisledningsgruppen sammankallas av kommunstyrelsens ordförande eller vid
dennes frånvaro av vice ordföranden eller självständigt av kommundirektören.
I krisledningsgruppen ingår kommunstyrelsens presidium samt – med hänsyn
till händelsernas art - och efter särskilt inkallelseförfarande, ordförandena i
Socialnämnden, Tekniska nämnden, Miljö- och byggnadsnämnden,
Skolnämnden, gemensamma Lantbruksnämnden samt ytterligare
förtroendevalda enligt krisledningsgr uppens bestämmande. Vid
nämndordförandes frånvaro inträder vice ordförandena i angivna nämnder som
ersättare. I ledningsgruppens personal ingår kommundirektör, räddningschef,
befolkningsskyddsinspektör, kommuntekniker, byggnadsinspektör
ekonomichef, socialsekreterare, skolföreståndare och lantbrukssekreterare.
Krisledningsgruppen avgör om samtliga förtecknade tjänstemäns närvaro är
nödvändig i det aktuella krisledningsskedet, liksom om andra sakkunniga bör
inkallas.
Personal i krisledningsgruppen och dess stödfunktioner är förtecknad i
fastställd räddningsplan för normala och undantagsförhållanden i Eckerö
kommun.
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195 29.08.2011
58 15.09.2011

GA TUNA MN PÅ NYA BOSTADSO MRÅD ET, S TO RBY, ECKERÖ KO MMUN
Kst § 195

Kommunfullmäktige i Eckerö kommun har inbjudit allmänheten att lämna
förslag till dels, gator på det kommunala bostadsområdet i Storby,
dels namnförslag på industri- och hantverksområdet i södra Storby.
Förslagen redovisas i bilaga jämsides med kartangivelse.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslagen och förordar
tre gatunamn.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och
beslut att de tre föreslagna namnen på bostadsgator i Storby,
fastställes. Bostadsgatorna kallas Haraldsgatan, Elnas gränd samt
Betesgränd.
BESLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och
beslut att de tre av Susanne Fa gerström föreslagna namnen på
bostadsgator i Storby, fastställes. Bostadsgatorna kallas Haraldsgatan,
Elnas gränd samt Betesgränd.
Kommunstyrelsen förordar att industri- och hantverksområdet i södra
Storby kallas Industrikvarteret på det sätt som föreslagits av Siv
Mattsson. Kommunstyrelsen föreslår att vägen in till området namnsätts
till Väbbängsvägen.
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195 29.08.2011
58 15.09.2011

KOMMUNFULLMÄKT IGE S BESL UT
Kommunfullmäktige fastställde de av Susanne Fa gerström föreslagna
namnen på bostadsgator i Storby, Eckerö kommun. Bostadsgatorna kallas
Haraldsgatan och Elnas gränd enligt kartangivelse.
Förslaget Betesgränd vinner ej kommunfullmäktiges gillande utan
återremitteras till Kultur- och fritidsnämnden för fortsatt beredning.
Vid denna beredning anmodas K ultur- och fritidsnämnden att också ge
förslag till namnsättning av övriga planerade bostadsgator på det nya
bostadsområdet i Storby. Namnsättning sker enligt inledd praxis med
förnamn på personer som har anknytning till området.
Kommunfullmäktige beslutade att fastställa namnet Industrikvarteret
på det nya industri- och hantverksområdet i södra Storby på det sätt
som föreslagits av Siv Mattsson.
Vä g till och genom Industrikvarteret namnsätts till Väbbängsvägen enligt
kommunfullmäktiges beslut.
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VAL AV KOMMUNDIR EKTÖ R
Kfg § 51

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

Kst § 156

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutade att tillsätta en rekryteringsgr upp bestående
av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier.
Förslag till rekryteringsannons godkändes. Kungörelse om den
ledigförklarade tjänsten skall vara tillgänglig på kommunens hemsida.
Annonser med hänvisning till kommunens hemsida införs i åländska samt
ett urval större svenskspråkiga riksfinska tidningar. Ansökningsfristen
pågår till och med den 15 juli 2011. Rekryteringsgruppen samråder om
vidare åtgärder.

Kst § 170

T jänsten som kommundirektör i Eckerö kommun har varit lediganslagen
till och med den 24 juli 2011 och därefter under en förlängd
ansökningsfrist till och med fredagen den 12 augusti 2011. Under den
första ansökningsfristen har åtta ansökningar inkommit, varav en
återtagits, och under den förlängda ansökningsfristen har ytterligare fem
ansökningar tillställts kommunen.
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Kst § 170 forts. Rekryteringsgruppen avger en lägesrapport från sammanträdet den 16
augusti 2011. Kommundirektör Jörgen Lundqvist står enligt
överenskommelse tills vidare till förfogande i nuvarande tjänst.
BESLUT
Kommunstyrelsen antecknade sig lä gesrapporten till kännedom.
Kommundirektör Jörgen Lundqvist uppsägningsfrist avslutas den 19
augusti 2011. Kommunstyrelsen och rekryteringsgruppen avser att ingå
en särskild överenskommelse med kommundirektören om formerna för
dennes fortsatta tjänstgöring under pågående rekryteringsförfarande.
Kst § 183

Kommunens arbetsgivargrupp framlägger förslag till kommundirektörsavtal
att ingås mellan kommundirektör Jörgen Lundqvist och Eckerö kommun.
Avtalet som medföljer utskicket innebär ett förlängt tjänsteförordnande för
kommundirektören till den 31.10.2011.
BESLUT
Kommunstyrelsen godkände upprättat förslag till kommundirektörsavtal
mellan Eckerö kommun och Jörgen Lundqvist. Avtalet som
innebär ett förlängt tjänsteförordnande för kommundirektören med
bibehållna rättigheter och skyldigheter till den 31.10.2011, ingås enligt
överenskommelse i anslutning till protokollsjusteringen.
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Ordförande i Rekryteringsgruppen, Marie Löfström, gav en lägesrapport
från Rekryteringsgruppen. Fem anställningsintervjuer har genomförts.
Rekryteringsgruppen har sammankallats till uppföljande möte
den 5 september 2011 för beslut om den fortsatta handläggningen.
BESLUT
Kommunstyrelsen antecknade sig informationen till kännedom.

Kst § 204

Rekryteringsgruppens ordförande Marie Löfström återgav gruppens
överläggningar och bedömningar vid de ss möte måndagen den 5
september 2011. Av 12 sökande har fem anställningsintervjuer
genomförts. Förhandlingar och klargöranden om lön och övriga
anställningsvillkor pågår med två av de sökande.
BESLUT
Kommunstyrelsen beslutade att sammankalla ett extra sammanträde
tisdagen den 13 september 2011 kl. 19.00 då förhandlingar om lön och
anställningsvillkor har slutförts. Kommunstyrelsen avger därefter förord
för en sökande inför kommunfullmäktiges möte den 15 september 2011.
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Kst § 212

BESLUT
Kommunstyrelsen beslutade att inför kommunfullmäktiges val ge förord
för fil.mag. Kennet Lundström, Jakobstad, till tjänsten som
kommundirektör i Eckerö kommun. Lundström uppfyller såväl de
fastställda kraven på behörighet och erfarenhet av lednings- och
utvecklingsarbete som annan önskvärd yrkeserfarenhet. T illträde till
tjänsten sker den 1 november 2011. Provanställning på fyra månader
tillämpas. Lön utgår med 4.000 Euro/månaden exklusive
erfarenhetstillägg.

Kfg § 59

KOMMUNFULLMÄKT IGE S BESL UT
Kommunfullmäktige valde enhälligt fil.mag. Kennet Lundström,
Jakobstad, till tjänsten som kommundirektör i Eckerö kommun.
Lundström uppfyller såväl de fastställda kraven på behörighet och
erfarenhet av lednings- och utvecklingsarbete som annan önskvärd
yrkeserfarenhet. Tillträde till tjänsten sker den 1 november 2011.
Provanställning på fyra månader tillämpas. Lön utgår med 4.000
Euro/månaden exklusive två erfarenhetstillägg vilka tillgodoräknas från
tillträdesdag.
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R EKRY TERING AV VIKARIERAND E SOC IALSEKR ETERAR E
Soc § 95

Bilaga – Förslag till annons
Socialsekreteraren kommer att anhålla om moderskapsledighet, för tiden
12.12.2011–07.10.2012, till kommunstyrelsen i mitten på september månad.
Eftersom det är angeläget att kommunen får en vikarie bör rekryteringen
inledas snarast. Som bilaga finns förslag till annons.
SOCIAL SEK RETERAREN S FÖRSLA G:
Socialsekreteraren föreslår att socialnämnden besluter att föreslå följande inför
kommunstyrelsens sammanträde den 6 september. Socialnämnden föreslår att
en rekryteringsgrupp tillsätts där det ingår representanter från socialnämnden,
kommunstyrelsen och –fullmäktige. Förslag på personer diskuteras på
socialnämndens sammanträde. Vid behov kan socialsekreteraren eller
äldreomsorgsle daren fungera som gr uppens sekreterare. Gruppens uppgift blir
att intervjua sökanden och komma med förslag på vikarie till socialnämnden
och/eller kommunstyrelsen.
Föreslås också att socialnämnden besluter att förorda inför kommunstyrelsen
att annonsering sker på kommunens hemsida och på arbetsförmedlingens
hemsida och i de två lokala tidningarna. En mindre annons sätts i tidningarna
med hänvisning till kommunens hemsida. Annonsen bör inledas innan
utgången av vecka 36 med sista ansökningsdag månda gen den 24 september
2011 kl 15.00.
En socialnämndsledamot föreslår att Jan-Anders Öström är socialnämndens
representant i rekryteringsgruppen. Förslaget får understöd.
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SOCIALNÄM NDEN S BESLUT:
Socialnämnden beslutar att föreslå inför kommunstyrelsen och –fullmäktige
att Jan-Anders Öström är socialnämndens representant i rekryteringsgruppen.
Socialnämnden besluter också att förorda inför kommunstyrelsen att
annonsering (se bifogat förslag på annons) sker på kommunens hemsida och på
arbetsförmedlingens hemsida och i de två lokala tidningarna.
En mindre annons sätts i tidningarna med hänvisning till kommunens hemsida.
Annonseringen bör inledas innan utgången av vecka 36 med sista
ansökningsdag månda gen den 24 september 2011 kl 15.00.

Kst § 205

BESLUT
Kommunstyrelsen inleder rekryteringsförfarande av vikarierande
socialsekreterare i enlighet med Socialnämndens anmälan. T illsättandet
av vikariatet är villkorat av kommunfullmäktiges go dkännande.
Kommunstyrelsen utsåg en rekryteringsgrupp bestående av
kommunstyrelsens ordförande Rune Söderlund, vice ordförande
Gunder Eriksson samt Socialnämndens ordförande Jan-Anders Öström,
den senare enligt samtycke och nomineringsbeslut i Socialnämnden
den 05.09.2 011. Kommunfullmäktige utser företrädare i
rekryteringsgruppen enligt eget bestämmande.
Kommunstyrelsen godkände framlagt förslag till annons om det
ledigansla gna vikariatet. Av praktiska skäl förlängs ansökningsfristen till
fredagen den 30 september 2011 kl. 15.00. Annonsförfarandet följer
Socialnämndens försla g. Kommunstyrelsen tillfrågar kommunfullmäktige
om formerna för det fortsatta rekryteringsförfarandet vid dess ordinarie
möte den 15 september 2011
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KOMMUNFULLMÄKT IGE S BESL UT
Kommunfullmäktige valde Henrietta Hellström till kommunfullmäktiges
företrädare och ledamot i rekryteringsgruppen. I denna ingår enligt
kommunstyrelsens tidigare be slut Jan-Anders Öström, Rune Söderlund
och Gunder Eriksson.
Jan-Anders Öström utsågs av kommunfullmäktige till ordförande och
sammankallande i rekryteringsgruppen. Rekryteringsgruppen har rätt till
erforderligt tjänstemannastöd för de fortsatta uppgifterna.
Kommunfullmäktige beslutade vidare att delegera det praktiska
rekryteringsförfarandet, däribland kallelser till, och genomförande av
anställningsintervjuer samt förslagsställande av sökande till tjänsten som
vikarierande socialsekreterare i Eckerö kommun till den utsedda
rekryteringsgruppen.
Kommunfullmäktige delegerade beslutsrätt om tillsättande av vikariatet
till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut delgives kommunfullmäktige till kännedom.
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15.09.2011

EXTRA-ÄR END E: FÖ RSÄLJNING AV TES TAMEN TER AD EG ENDO M
Kfg § 61

Kommunfullmäktiges ordförande, Marie Löfström, redovisade den av
Fastighets Konsult vidtagna anbudsöppningen inför försäljning av den av
Rafael Mattsson testamenterade egendomen i Marby bestående av en
stuga och sjöbod. Överlåtelse av egendomen erfordrar
kommunfullmäktiges beslut.
KOMMUNFULLMÄKT IGE S BESL UT
Kommunfullmäktige beslutade att godkänna försäljning och överlåtelse
av den Rafael Mattsson testamenterade och av kommunen förvaltade
egendomen i Marby bestående av stuga och sjöbo d.
Kommunfullmäktige delegerade fortsatt bevakning och handhavande av
försäljning av egendomen till kommunstyrelsen.
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IN FORMA TIO NSÄR ENDE:
SLU TR EDOVISNING AV AVLOPPSPRO JEKT NO RRA KYR KO BY
T N § 69

Slutredovisning av avloppsprojekt norra Kyrkoby, bilaga 1/5, samt
ansökan om utbetalning av finansieringsstöd, enligt bilaga 2/5.
FÖRSLA G:
T ekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom.
BESLUT :
T ekniska nämnden antecknade sig ärendet till kännedom, samt
konstaterade att budgeten överskreds med 2.953,50 € p.g.a.28,7 meter
extra bergssprängning.

Kst § 157

BESLUT
Kommunstyrelsen antecknade sig redovisningen till kännedom.
Redovisningen med tillhörande bila gor tillställes kommunfullmäktige
såsom informationsärende.

Kfg § 62

KOMMUNFULLMÄKT IGE S BESL UT
Kommunfullmäktige antecknade sig informationsärendet till kännedom.
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IN FORMA TIO NSÄR ENDE:
R EDOVISNING AV KO NTOÖ VERS KRIDA ND E FÖR SNÖPLO GNING
T N § 72

T ekniska nämnden redovisar kostnaderna för snöplogning vintern 20102011 som var ovanligt snörik. Snöplogning enskilda vägar budgeterade
medel 6.760,00 €, faktura, bilaga 6/5, av entreprenör T age Mattsson
20.8945,30 € överskridning med 14.134,30 €.
Snöplogning kommunalvägar och bostadsgator budgeterade mede l
5.660,00 €, faktura, bilaga 7/5, av entreprenör Eklunds Åkeri 23.617,26 €
överskridning med 17.957,26 €.
FÖRSLA G:
T ekniska nämnden besluter att informera kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige om överskridningarna.
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt att informera kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige om överskridningarna.

Kst § 158

BESLUT
Kommunstyrelsen antecknar sig Tekniska nämndens redovisning av
kontoöverskridanden för snöplogning vintern 2010-2011
till kännedom. Redovisningen delgives kommunfullmäktige såsom
informationsärende.

Kfg § 63

KOMMUNFULLMÄKT IGE S BESL UT
Kommunfullmäktige antecknade sig informationsärendet till kännedom.
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IN FORMA TIO NSÄR ENDE:
R EDOVISNING AV KO NTOÖ VERS KRIDA ND E FÖR SANDNING
T N § 73

T ekniska nämnden redovisar kostnaderna för sandning vintern 2010-2011
som var ovanligt snörik.
Sandning kommunalvägar och bostadsgator budgeterade mede l 5.250,00
€, faktura bilaga 8/5, av entreprenör Eklunds Åkeri 8.753,79 €
överskridning med 3.503,7 9 €.
FÖRSLA G:
T ekniska nämnden besluter att informera kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige om överskridningarna.
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt att informera kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige om överskridningen.

Kst § 159

BESLUT
Kommunstyrelsen antecknar sig Tekniska nämndens redovisning av
kontoöverskridanden för sandning vintern 2010-2011 till kännedom.
Redovisningen delgives kommunfullmäktige såsom informationsärende.

Kfg § 64

KOMMUN FULLMÄ KTIGE S BE SL UT
Kommunfullmäktige antecknade sig informationsärendet till kännedom.
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