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Sammanträdesdatum
30.12.2013
KF § 89

K ALLELSE OCH BESLUTFÖRHET
FÖRSLAG:
Mötet konstatera s lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:
Kommunfullmäktige kon staterade att mötet är lagenligt sammankallat
och beslutfört.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Ecke rö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
30.12.2013
KF § 90

V AL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

FÖRSLAG:
Kommunfullmäktige väljer två protokolljusterare som tillsammans
med ordförande och sekreteraren undertecknar proto kollet från mötet,
Protokolljusterare väljs för uppdraget vid varje sammanträde om inte
kommunfullmäktige besluter om en annan ordning.
BESLUT:
Till protokolljusterare valdes Birgitta Blomqvist och Gunder Eriksson.
Protokolljustering 31.12.2013 kl. 10.00 i kommunkansliet.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Ecke rö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANT RÄDESPROT OKOLL
Sida
4

Sammanträdesdatum
30.12.2013
KF § 91

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Kommunfullmäktige godkände föredragningslistan. Sanna Söderlund
inlämnade en motion om att öka möjligheten för kommuninvånare att
lyssna på kommunfullmäktiges möten. Motionen upplästes och delegerades till kommunstyrelsen för beredning.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Ecke rö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
30.12.2013
KF § 92
TN § 88

HYROR I KOMMUNENS HYRESHUS 2014
FÖRSLAG:
Tekniska nämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige en boende indexhöjning på 3,6% i enlighet med
Statistikcentralens uppgifter 02.08.2013. Denna indexhöjning gäller
alla kommunens hyreshu s samt Solgården och Ekergården.
BESLUT :
Tekniska nämnden beslöt att hyrorna i kommunens hyreshu s höj s
med 20c/m². Kostnad för elen på Ekergården utreds vidare.

KS § 237
KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen före slår för kommunfullmäktige att hyrorna i kommunens hyreshu s höjs med 20c/m². Höjningen gäller alla kommunens hyre shu s samt Solgården och Ekergården.
BESLUT:
Ärendet remitterades för fort satt beredning. Kommunstyrelsen ön ska r
se skild re sultaträkning per hu s och att detta bea ktas i förslag för hyreshöjning.
Kommunstyrelsen önskade också se berä kning på hur elkostnad för
Ekergården skall beaktas i hyran. Redovisning om kommunens
grundavgiften förändrats i och med borttagandet av elmätare i lägenheterna .
KS § 258

Utredning om elkostnad för Ekergården i bilaga till kallelsen. El

ingår i hyran för Ekergården i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 18.10.2012 § 134.
Under 2014 undersö ks möjlighet till försäljning av någon av kommunens hyre shu s eller om det är totalekonomiskt mest fördelaktig att
riva en sådan byggnad som kräver för mycket underhåll och renovering.

KF § 96
BESLUT:

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Ecke rö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANT RÄDESPROT OKOLL
Sida
6

Sammanträdesdatum
30.12.2013
KD-FÖRS LAG

Kommunstyrelsen före slår för kommunfullmäktige att hyrorna i kommungårdens hyre shus, skolans hyre shus och Solgården höjs med
30c/m²pe r m ånad Hyran för Ekebo höjs med 20 c/m2 per månad.
Hyran för E kergården höjs med 50 c/m2 per månad.

BESLUT:
Enligt förslag med tillägget att elmätning av lägenheterna i Ekergården utförs under 2014.
KS § 267
Kommunstyrelsen behandlar ärendet pånytt. Ekergården s lägenheter
är olika stora och det är me st ändamålsenligt att fastställa hyra och
elkostnad skilt för E kergården eftersom lägenheterna är olika stora.
Uträ kning i bilaga.
KD-FÖ RSLAG
Kommunstyrelsen före slår för kommunfullmäktige att hyrorna i kommungårdens hyre shus, skolans hyre shus och Solgården höjs med
30c/m²pe r m ånad Hyran för Ekebo höjs med 20 c/m2 per månad.
Hyran för E kergården höjs med 30 c/m2 per månad. Kostnad för elförbrukning och grundavgift totalt 25, 30 €/månad tillkommer.
Tekniska nämnden verkställer elmätning av lägenheterna i Ekergården under 2014 och föreslår vid behov eventuella ändringar i avgifterna.
BESLUT:
Enligt förslag.
KF § 92
Kommunfullmäktige beslöt att hyrorna i kommungårdens hyre shu s,
skolans hyre shu s och Solgården höjs med 30c/m²pe r månad. Hyran
för Ekebo höjs med 20 c/m2 per månad.
Hyran för E kergården höjs med 30 c/m2 per månad. Kostnad för elförbrukning och grundavgift totalt 25, 30 €/månad tillkommer.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Ecke rö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
30.12.2013

Tekniska nämnden verkställer elmätning av lägenheterna i Ekergården under 2014 och föreslår vid behov eventuella ändringar i avgifterna.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
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Sammanträdesdatum
30.12.2013
KF § 93

BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015 – 2016

KS § 229
Första utka st till budget 2014 och ekonomiplan 2015 – 2016 presenteras för kommunstyrelsen.
KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen diskuterar ut ka st till budget 2014.
BESLUT:
Kommunstyrelsen diskuterade budgeten 2014 och konstaterade att
aktuell arbetsbudget uppvisar alltför stort underskott och därför begärs följande kompletteringar:
-

ko stnad sjämförelse med andra kommuner gällande åldringsvård
och skola
ko stnad för fritidsverksamheten
granskning av personalresurse r i kommunen och förslag på
minskning av personal
granskning av behov av experttjänster inom teknisk förvaltning
statisti k på barn för att underlätta beslut om daghemmets tillbyggnad
granskning av rätt till dagvård
undersö ka möjlighet till eftermiddagsverksamhet i skolans lokaler
förslag på minskning av driftsko stnader, inbegärs av an sva riga
tjänstemän

KS § 247
Budgetdisku ssionen fortsätter på styrelsemötet 5.11.2013. Begärda
förtydliganden och kompletteringar delges styrelsen.

KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen diskuterar ut ka st till budget 2014.
BESLUT:
Ärendet remitterades för fortsatt beredning.
KS § 268
Uppdaterad arbetsbudget delges kommunstyrelsen. Inbesparingsförslag är inte ännu medräknade i arbetsbudgeten.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.
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Sammanträdesdatum
30.12.2013
KD-FÖRS LAG
Inbesparingsförslag enligt bilaga

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt att tjänsterna på kommunkan sliet minskar i
omfattning och att konse kven serna för detta delges kommunstyrelsen
på följande möte.

KS § 278
Kommunstyrelsen har aviserat nödvändigheten av inbesparingar och
effektivisering av serviceproduktionen i kommunkansliet. Målsättningen är att minska på omfattningen av tjänsterna i kommunkansliet,
samt effektivisering främst genom omfördelning av arbetsuppgifterna.
Gällande arbetsbeskrivningar delges kommunstyrelsen. Målsättningen är att nuvarande arbetsuppgifter utförs med mindre personalresurser. O rsa ken är det ekonomiskt kä rva läget och samtidigt sträva s efter större effektivitet och bättre arbetsfördelning.
Om kravet kan innebära minskning av personal eller ombildande av
tjänst till deltid bör samarbetsförhandlingar inledas.
Enligt Lag om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare 4 § bör samarbete inledas gällande sådana ärenden som kan
innebära förändring i organisering av arbetet, kommunens se rvicest ru ktur eller överföring av anställning på deltid. Samarbetsförhandlingar bör inledas innan kommunstyrelsen ger sitt slutliga budgetförslag till kommunfullmäktige.
Innan arbetsgivaren avgör ett ärende som avse s i § 4 ska arbet sgivaren med de arbetstagare som berörs di skutera grunderna och verkningarna av planerade åtgärder.
Om arbetsgivaren överväger minskning av arbetskraft ska arbet sgivaren göra en skriftlig förhandlingsframställning för inledandet av samarbetsförhandlingar senast fem dagar innan förhandlingarna inleds.
(Lag om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare
7 §)
Ärendet ska också skriftligen meddelas till arbetskraft sbyrån.
Vid ombildning till deltidsanställning beaktas AKTA kap VIII beträffande arbetsavtalslagen, samt arbetsgivarens försö rjningsplikt och anställningens längd.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets ri ktighet
påseende
bestyrke s
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Ecke rö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
30.12.2013

Kommunstyrelsen bör också i detta sammanhang ta ställning till
samarbet savtalet med Hammarland gällande ekonomi och byråse kre terartjänster. Villkoren i avtalet utformas enligt kommunens behov av
uppgifter som bör utföras. En förändring i avtalsvillkoren påverkar
också arbetsfö rdelning i kansliet och därmed också innehållet i eventuella samarbetsförhandlingar. Eckerö kommun kan utan samarbetsförhandlingar minska på byrå se kretera rtjänst eller ekonomtjänst eftersom de ssa är knutna till årliga samarbetsavtal. Om ytterligare nedskä rningar krävs bör samarbet sförhandlingar inledas.

KD-FÖRS LAG
Med hänvisning till kommunstyrelsen s aviserade nödvändighet av inbesparingar och effektivisering av serviceproduktionen i kommunkan sliet minska s arbet stiden för byråsekreterare i kommunkansliet
med 40 %.
BESLUT:
Enligt förslag med tillägget att under 2014 utreds kon se kven serna av
inbesparingarna. Kommunstyrelsen tillsätter också en arbet sgrupp
med uppgift att tillsammans med personalen utreda arbetsuppgifterna
och arbetsfördelningen i kommunkansliet och ledande tjänster inom
äldreomsorgen.
KS § 279
Kommunstyrelsen behandlar textdelen till allmän förvaltning och socialförvaltningen. Budgetförslag 2014 i bilaga till kallelsen.
KD FÖ RSLAG
Kommunstyrelsen diskuterar textdelen och föreslår eventuella uppdateringar.
BESLUT:
Kommunstyrelsen diskuterade budgeten och ändringsförslag noterades i budgetboken.
Kerstin Wikgren, understödd av John Hilander, föreslog att tjänsten
som sysselsättningskoordinator 50 % indras fö r ett år pga av krav på
inbesparingar.
Jan-Anders Ö ström, understödd av Christina Jansson, understödde
liggande förslag att tjänsten som syssel sättningskoordinator 50%
kva rstår.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.
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Sammanträdesdatum
30.12.2013

Efter avslutad disku ssion kon staterade ordförande att två olika förslag
vunnit understöd varför omröstning verkställdes.
Omröstningspropo sitionen fast ställdes så att den som rö sta r för liggande förslag rösta r JA och den som rö star för Wi kgren s förslag rö star NEJ.
För Wikg rens förslag rö stade John Hilander och Kerstin Wikg ren och
för liggande förslag röstade Christina Jansson, Jan-Anders Ö ström
och Rune Söderlund.
Komm unstyrelsen beslöt efter omrös tning att föreslå för kom unfullmäktige att behålla sysselsättni ngskoor dinator 50% i enlighe t
med liggande förslag.
Kerstin Wi kgren, understödd av John Hilander, föreslog att socialarbetare anställs 40% under 4 månader 2014 istället för budgeterade 6
månader.
Christina Jansson, understödd av Jan-Anders Ö ström understödde
liggande förslag att socialarbetare anställs 40% i 6 månader 2014.
Efter avslutad disku ssion kon staterade ordförande att två olika förslag
vunnit understöd varför omröstning verkställdes.
Omröstningspropo sitionen fast ställdes så att den som rö sta r för liggande förslag rösta r JA och den som rö star för Wi kgren s förslag rö star NEJ.
För liggande förslag rö stade Chri stina Jansson, Jan-Anders Ö ström
och Rune Söderlund.
För Wi kgren s förslag röstade Kerstin Wikgren och John Hilander.
Komm unstyrelsen beslöt e fter omr östni ng att föreslå för kom munfullmäktige att socialarbetare anställs på 40 % under 6 må nader under 2014.
Uppdateringar noterades i budgetboken.
KS § 290
Budgetbehandling för budget 2014 fortsätter. På mötet behandlas
budgetbokens textdelar, förutom allmän förvaltning och socialförvaltning vilka behandlades på styrelsemöte 26.11.2013. Uppdaterad
budget bifogas kallelsen.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets ri ktighet
påseende
bestyrke s
Ordf.
Sekr.
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Ecke rö den
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Sammanträdesdatum
30.12.2013

KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen fortsätter behandling av budget 2014.
BESLUT:
Komm unstyrelsen beslöt att säga upp av talet med Cityläkarna
angående den utökade företags hälsov ården och endast behålla
den lagstadgade delen.
Kerstin Wikg ren, understödd av John Hilander föreslog att medlemsavgiften till Leader Åland r.f stryks.
Jan-Anders Ö st röm understödde liggande förslag, att medlemsavgiften till Leader Åland r.f hålls kvar.
Efter avslutat disku ssion kon staterade ordförande att två understödda
förslag förelåg, varför omröstning verkställdes.
Omröstningspropo sitionen fast ställdes så att den som rö sta r för liggande förslag rösta r JA och den som rö star för Wi kgren s förslag rö star NEJ.
För liggande förslag rö stade Chri stina Jansson, Jan-Anders Ö ström
och Rune Söderlund.
För Wi kgren s förslag röstade Kerstin Wikgren och John Hilander.
Komm unstyrelsen beslöt e fter omr östni ng att föreslå för kom munfullmäktige att medlemsav giften till Leader Åland (1000 €)
hålls kv ar i budget 2014.
Kerstin Wi kgren, understödd av John Hilander, föreslog att även socialförvaltningen minskar sin budget inom åldringsvård och socialkan sliet med 2%.
Jan-Anders Ö st röm understödde liggande förslag, att inte minska
budget inom åldringsvård och socialkansliet med 2%.
Efter avslutad disku ssion kon staterade ordförande att två understödda förslag förelåg varför omröstning verkställdes.
Omröstningspropo sitionen fast ställdes så att den som rö sta r för liggande förslag rösta r JA och den som rö star för Wi kgren s förslag rö star NEJ.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s
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Sammanträdesdatum
30.12.2013

För liggande förslag rö stade Chri stina Jansson, Jan-Anders Ö ström
och Rune Söderlund.
För Wi kgren s förslag röstade Kerstin Wikgren och John Hilander.
Komm unstyrelsen beslöt e fter omr östni ng att föreslå för kom munfullmäktige att behålla liggander förslag, dv s att inte minska
budge t inom åldri ngsv ård och socialkansliet med 2%.
Kerstin Wi kgren och John Hilander reserverade sig mot detta beslut.
Kommunstyrelsen diskuterade skolnämndens förslag till ko stnadsminskningar (bilaga) och beslöt att inte godkänna skolnämndens förslag till kostnadsminskningar. Kommunstyrelsen godkände ej heller
skolnämndens anhållan om tilläggsresu rs för mera lärartimmar.
Komm unstyrelsen beslöt att föreslå för komm unfullmäktige att
minska på lönerna inom underv isningsförv altning med 2%.
Kommunstyrelsen ansåg att elevers behov av specialpedagogik bör
kunna erbjudas utan att kostnaderna för undervisningen ökar och att
undervisningspersonal bör få möjlighet till utökad kompetens inom
specialpedagogik för att undvika situationer då enskild elev undervisa s utanför undervisningsgruppen med skilda arrangemang.
Komm unstyrelsen diskuterade tekniska nämndens budget oc h
beslöt att föreslå för kommunfullmäktige att tekniska nämndens
budge t minskas med 2%.
Kommunstyrelsen beslöt också att följande uppdateringar införs i
budgetboken 2014:
- Energibesparingsåtgärder utförs på Ekeborg
- Branddepån kostnadsförs under kommunala byggnader
- Översyn av gatubelysning utförs
- Undersö ks möjlighet till reservkraft för Solgården
- Undersö ks möjlighet till utarrendering av jaktmark på kommunens
skog sområden
Uppdateringar införda i budgetboken.
KS § 296
Budgetbehandling för budget 2014 fortsätter. På mötet behandlas
byggnads- och miljönämndens budgetförslag och budgetbokens investeringsdel. På kommunstyrelsen s tidigare möten har behandlas
budgetbokens övriga delar. Uppdaterad budget bifogas kallelsen.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets ri ktighet
påseende
bestyrke s
Ordf.
Sekr.
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Sammanträdesdatum
30.12.2013

KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att föreliggande
budget 2014 och ekonomiplan 2015 – 2016 godkänns.
BESLUT:
Komm unstyrelsen diskuterade byggnads- och milj önämndens
budge tförslag och beslöt att föreslå inför kommunfullmäkti ge
följ ande nedskärningar från näm ndens urspr ungliga förslag:
-10.000 renhållningstj änster (enligt nämndens förslag)
-10.000 konsulttj änster (nämnden -2500)
- 5000 dataprogram (nämnde n -2500)
Kommunstyrelsen ansåg att det inte i detta skede är nödvändigt att
anskaffa nya dataprogrammet. Ifall övriga kommuner anskaffar och
det visar sig ändamålsenligt och ko stnadseffe ktivt så kan be slutet
omprövas.
Kommunstyrelsen beslöt också att före slå för fullmäktige följande
ändringar gällande budget 2014 för byggnads- och miljönämnden:
- Ecke rö Agenda 21 stryks
- Minskning av antalet återvinningsstationer
- Anskaffning av komprimator till återvinningscentralen
Inv esteringar
Kommunstyrelsen beslöt att föreslå för kommunfullmäktige följande
ändringar i investeringarna:
Jan-Anders Ö st röm, understödd av Chri stina Jansson, före slog att för
daghemmets projektering budgeteras 30.000 € år 2014. I summan
ingår ombyggnad av väg med ny infart och projektering. För detaljplanändering budgeteras 2.000 €.
Kerstin Wikgren, understödd av John Hilander, föreslog att för daghemmets tillbyggnad budgeteras 140.000 € år 2014. I summan ingår
också ko stnader för detaljplanändring, ombyggnad av väg med ny infart och projektering.
Efter avslutad disku ssion kon staterade ordförande att två understödda förslag förelåg varför omröstning verkställdes. Omröstningspropositionen fast ställdes så att den som röstar för Ö ström s förslag rösta r
JA och den som röstar för Wikg rens förslag rö star NEJ.
För Ö st röms förslag rö stade Jan-Anders Ö st röm, Chri stina Jansson
och Rune Söderlund.
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För Wi kgren s förslag röstade Kerstin Wikgren och John Hilander.
Komm unstyrelsen beslöt e fter omr östni ng att föreslå för kom munfullmäktige att för daghemmets pr oj ektering budgeteras
30.000 € år 2014. I summan ingår ombyggnad av väg med ny infart och pr oj ektering. För detalj planändering budge teras 2.000 €.
Komm unala byggnader
- Solgårdens Carport flyttas till 2016
Byggnads planev ägar
- Kyrkvi kens bo stadsvägar 2014 enligt skild beslut i kommunstyrelsen under förutsättning att tomtförsäljning sker under året
- Grundförbättring Nyckelspigsgatan, norra delen flyttas till 2015
- Ytbeläggning Nyckelpigsgatan, norra delen flyttas till 2015
- Grundförbättring Fjärilsgatan flyttas till 2016
- Ytbeläggning Fjärilsgatan flyttas till 2016
- Haralds latåkrarna, Etapp II flyttas till 2016
- Grundförbättring Stångbackan flyttas till 2016
Komm unala v ägar 2015
- Grundförbättring Norra vägen Kyrkoby st ryks
- Ytbeläggning Norra vägen Kyrkoby st ryks
- Grundförbättring Skagvägen Etapp III
Komm unala v ägar 2016
- Mjugg Skagvägen Etapp III stryks
- Grundförbättring resterande del Södergatan stryks
- Ytbeläggning Södergatan resterande del stryks
Komm unstyrelsen uppma nar tekniska näm nden a tt utföra e n
uppda terad åtgärdsplan för kom munala v ägar.
Vägbelysning
- Vägbelysning Kyrkvi ken flyttas till 2015
Av loppsledningar
- Kyrkvi ken avloppsledningar 2014 enligt skild beslut i kommunstyrelsen under förutsättning att tomtförsäljning sker under året.
- Utbyggnad av va-nätet Södra Överby 2014 under förutsättning att
tillräckligt antal abonnenter ansluter sig så att krav på tillräcklig finansieringsgrad uppfylls. Utbyggnad under skilt beslut i kommunfullmäktige.
- Utbyggnad av va-nätet Haralds flyttas till 2016
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Ecke rö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANT RÄDESPROT OKOLL
Sida
16

Sammanträdesdatum
30.12.2013

Reningsv erket
- Slamhanteringsplatta för hantering av slam budgetaras 2014 och
kan verkställas under förutsättning att miljötillstånd beviljas.
Uppdateringar utförda i budgetboken.
KF § 92
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att föreliggande
budget 2014, investeringsdel och ekonomiplan 2015 – 2016 godkänn s.

BESLUT:
Komm unfullmäktige beslöt a tt godkänna föreliggande budge t
2014, inv esteringsdel och ekonomiplan 2015 – 2016 med följ ande
kommentarer och ändringar :
Allmän förv altning
Komm unfullmäktige
Verksamhetsmål 2014
En stabilisering av den kommunala ekonomin utgör den enskilt viktigaste uppgiften för kommunens förtroendevalda och tjänstemannaledning för att möjliggöra uppbyggandet av en långsiktig investeringsrese rv. E konomin är ett medel för att tillgodose en långsiktig gynnsam
utveckling med fortsatt inflyttning, tillväxt och kon kurren skraft för byg dens näringar, utbyggnad av infrastruktur samt i övrigt goda betingelser för den lokala kulturen och utbildningen, ekologisk hållbarhet och
ett gott samarbete med övriga kommuner för gemensamma lösningar. Ecke rö kommun sö ker a ktivt att utveckla samarbetsmöjligheterna
gentemot Hammarlands kommun inom alla nämnd- och förvaltningsområden, i synnerhet personalsamverkan inom allmän förvaltning,
socialtjänst samt miljö-, byggnads- och tekni sk förvaltning.
Komm unstyrelsen
Verksamhetsmål
Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp för att utö ka kommunens
synlighet, samt även övriga arbetsgrupper enligt behov.
Allmän förv altning
Öv riga
Agenda 21 beviljas bidrag 2014
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Byggnads - och milj önämnden
Kommunfullmäktige beslöt i enlighet med nämndens förslag att följande nedskärningar verkställs:
-10.000 renhållningstjänster
- 2500 konsulttjänster
- 2500 dataprogram (2500 € budgeteras på tekniska nämnden)
Tekniska nämnde n
Vatten och av lopp
Utmärkning av vatten och avloppsnät inleds under 2014
Brand- och räddningsv äsendet
Kommunens tillgång till reservvatten kontrolleras 2014
Inv esteringar
Kommunfullmäktige beslöt att 100.000 € budgeteras för daghemmets
tillbyggnad så att byggstart kan ske augu sti 2014.
Kommunstyrelsen tillsätter byggnadskommitté för tillbyggnad av daghemmet och Solgårdens kö k.
Byggnads planev ägar
Storby vatten kontaktas för att utreda ledningsdragning under bostad sgatorna i Storby
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KF § 94

AKTIEEMISSION , CURLINGHALLEN
Curling hallen konstaterat att både eventdelen och reklamintäkterna inbringat mer än budgeterat hittills. De ssutom är redan nu
curlingligan fulltecknad med 18 lag. Klubbträningen lockar i nuläget ett 20-tal spelare och gruppen ökar stadigt.
Byggets budget har överskridits med ca 73.000€ i enlighet med bifogad uppställning. Anledningen till detta är, bland annat, beslut
att gjuta en pist istället för ismatta och beslutet om färdigställande
av hallens varma del.
På sena ste bolagsstämma beslöts att genom en riktad emission
emittera maximalt [37500 ] stycken nya aktier. Utöver befintliga
aktieägare, riktas emissionen till vissa, av styrel sen, utvalda tecknare. Det finns för bolaget vägande ekonomiska skäl för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, då bolaget är i behov av
tilläggsfinansiering för att färdigställa bygget av hallen.
För varje a ktie betalas 2 euro, vilket i sin helhet avsätts till fonden
för inbetalt fritt eget kapital.
Teckningstiden inleds den 12.11 och löper till den 31.12 Teckningspriset skall erläggas till bolaget senast den 7.1
Teckningspriset motsva rar a ktiens gängse pris.
Teckning ske r genom mail till curling@aland.net
Vid överteckning fastställs tilldelningen av aktier av bolagets styrelse.
I måndags den 11 november hölls en extra bolagsstämma där
beslut fattades om nyemission. Detta görs för att täcka
den överskridna byggbudgeten för hallen och INTE för att täcka
något driftunderskott. Driften går som sagt över förväntan.
Bifogas ett nyemissionsbrev med utdrag från stämman samt en
ko stnad skalkyl för bygginvesteringen.
Nedan ser man nuvarande ägarandel samt hur många aktier som
bör teckna s fö r att sä kerställa minst samma ägarandel efter emissionen.
Ägare: Eckerö kommun (71 251 – 73 750)
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Nuvarande antal aktier: 2500
Nuvarande andel: 2,96 %
Antal aktier att teckna för att behålla% andel: 1 111
Likvid att erlägga ifall behålla nuvarande % andel: 2 222
Ny ägarandel: 2,96 %

KD-FÖRS LAG
Ecke rö kommun är mycket positiv till curlinghallen och dess verksamhet men kan inte pga ansträngd ekonomi teckna nya aktier i
Curlinghallen. Ärendet avgörs av kommunfullmäktige.
BESLUT:
Enligt förslag.

KF § 93
BESLUT:
Kommunfullmäktige är mycket positiv till curlinghallen och dess
verksamhet men beslöt att Eckerö kommun pga ansträngd ekonomi inte i detta skede kan teckna nya aktier i Curlinghallen.
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