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14.04.2011

KALL ELSE OC H BESLUT FÖRHET
Kfn § 1

BESLUT
Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

VAL AV PROT OKOLLJUST ERA RE
Kfn § 2

BESLUT
Kultur och fritidsnämnden bes lutade att utse Mikael Nordlund
och Maria Sundholm- Mattson till protokolljusterare.
Pr otokolljusteringen äger rum onsdagen den 19.04 2011 kl.
16.30 i Ecker ö Skola.

GODKÄ NNA NDE OC H KOM PL ETT ERING AV FÖRED RAGNINGSL ISTA N
Kfn § 3

BESLUT
§12 Rockoff buss 2011

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 201__

Ecke rö den __/__201_

Sekr.
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UT BETALNING AV LA NDSKAPSA NDELA R
Kfn § 4

Ålands landskap sregering har beslutat att utbetala landskapsandelar
för kultur-, idrotts- och ungdomsverksamhet samt för
biblioteksverksamheten för år 2011.
FRIT IDSLEDARE NS FÖRSLAG
Kultur- och fritidsnämnden antecknar ärendet till kännedom.

BESLUT

Landskapsandelarna utgör för biblioteket 22 275,79 € samt för kultur, idrotts- och ungdomsverksamhet 27 179,46 €.
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Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 201__

Ecke rö den __/__201_

Sekr.

ECKERÖ KOMM UN

SAM M ANT RÄDESPROT OKOLL
Sida
§nr

KULTU R- OCH F RI TI DSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

4

5 14.04.2011

ANSÖKA N OM BIDRA G UNGDOM SFILM PROJEKT ET MITT LIVS DRÖM
Kfn § 5

En skriftlig ansö kan om kulturbidrag har inkommit från Sx2 Produktions för
Ungdomsfilmsprojektet Mitt livs dröm. Även projektplan innehållande
budgetplan har mottagits. Syftet med Ungdomsfilmprojektet är att lära och
engagera ungdomar i arbetat kring film med målet att involvera ungefär 40
styc ken ungdomar. För att kunna genomföra projektet anhåller Sx2
produktions om ett understöd på 300€ från Eckerö kommun.
FRIT IDSLEDARE NS FÖRSLAG
Kultur- och fritidsnämnden ser över anhållan om bidrag för
ungdomsfilmprojektet samt nämndens budget för att kunna ta ställning till
eventuellt bidrag.

BESLUT

Kulturbidrag beviljas på 300 € för Ungdomsfilmprojektet Mitt livs dröm.
Bidraget betalas ut då en faktura har inkommit till kommunen och det står
klart att projektet kommer att genomföras.
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ANSÖKA N OM BIDRA G SUM M ERS IN 2011
Kfn § 6

En ansökan om bidrag till skolavslutningsevenemanget Summers In 2011
har kommit till kommunen. Fältarna och Ungdomsbyrån vid Mariehamns
stad planerar evenemanget för nionde året i rad och som i år kommer att
ske den 8 juni på Mariebad. Summers In är ett alkoholfritt evenemang som
riktar sig till högstadieelever på hela Åland som under denna kväll kommer
att erbjudas både ute- och inomhusaktiviteter.
FRIT IDSLEDARE NS FÖRSLAG
Kultur- och fritidsnämnden ser över anhållan om bidrag för Summers In
2011 samt nämndens budget för att kunna ta ställning till eventuellt bidrag.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beviljar skolav slutningsevemanget Summers
In 150,00 € samt fritidsledarens arbetsinsat s under evenemanget.
Beloppet betalas till angivet kontonummer.
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14.04.2011

EUF M ÖT E
Kfn § 7

Ecke rö ungdomsförening har i mars haft ett möte där
Ekeborg och deras verksamhet diskuterade s. Fritidsledaren i kommunen
deltog i detta möte. Det som togs upp under mötet var främst
nyckelproblemet, funderingar kring ungdomsverksamheten och
underhållsåtgärder. Vid funderingar kring ungdomsverksamheten
diskuterade s kring möjligheten att de två små rummen bakom scen skall
göras om till ett bio/tv rum och klubbrummet till ett spelrum. Fritidsledaren
informerar mera vid möte.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden antecknar informationen till kännedom.
Fritidsledaren uppmuntras till att fortsätta att delta vid EUF´s möten
samt att det konstaterade s att det fortfarande finns ett stort
underhållsbehov av Ekeborg.
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FÖRSLAG FÖR ATT UTV EC KL A M ARKNADSFÖRINGEN I KOM M UNEN
Kfn § 8

En skrivelse av Peter Winqvist med förslag på utveckling av
de lokala möjligheterna för marknad sföringen inom kommunen har
mottagits. Förslagen är att trafikbelysningsstolparna längs med
cy kelvägarna skulle kunna vara en möjlighet till marknadsföring samt en
digital storbildskärm för att fånga genomresandes uppmärksamhet. För att
förslagen skall kunna lyckas är det enligt skrivelsen förut satt att det finns
en huvudman som är ansvarig. Skrivelsen medföljer som bilaga.
FRIT IDSLEDARE NS FÖRSLAG
Kultur- och fritidsnämnden ser över skrivelsen och förslagen.

BESLUT

kultur- och fritidsnämnden antecknar de goda förslagen till kännedom samt
skic kar ärendet vidare till kommunstyrelsen och näringsnämnden.
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TILLÄGGSBUDGET RING AV A NM ÄL DA KONT O- OC H BUDGET ÖV ERSKRIDA NDEN
Kst § 269

Kommunstyrelsen anmäler inför kommunfullmäktige följande
sammanställning av konto- och budgetöverskridanden inom
driftbudgeten
för nämnder och verksamhet sområden. Kommunstyrelsen
har tidigare
beslutat att utifrån det framlagda halvårsbokslutet 2010,
avgörs huruvida
ko stnad sö kningarna motiverar en formell tilläggsbudgetering
eller om
dessa inryms i kommunens rambudgetering för budgetåret
2010.
Socialnämndens tilläggsbudgetering för anskaffning av
handikappanpassat fordon har godkänts av
kommunfullmäktige den
04.11.2010.
Tekniska nämnde n
Degersan dsvägen – underhåll våren 2010 5.932,00 Euro
Snöröjning och sandning vintern 2009-2010 24.857,45 Euro
Renovering av lägenhet Ekergården 3.619,55 Euro
Skolnämnden
Elevvårdande åtgärder 45.756,00 Euro
Lärarlön för undervisning av elev
i annat modersmål än svenska 1.304,00 Euro
Socialnämnden
Specialomsorgen 37.200,00 Euro
Barnskyddet – placeringar
Komm unstyrelsen
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Utbildningsinsats för arbetarskyddet 1.470,00 Euro
(projektet riskinventering)
Konsultarvoden organisationsprojektet 16.339,39 Euro
Uppskattat tillägg november-december 2000,00 Euro
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Komm unstyrelsen
Utbildningsinsats för arbetarskyddet 1.470,00 Euro
(projektet riskinventering)
Konsultarvoden organisationsprojektet 16.339,39 Euro
Uppskattat tillägg november-december 2000,00 Euro
Kultur- och fritids nämnden
Anslag för öppethållande Postrotemuseum

550,00 Euro

Summa
139.027,00 Euro
Totala avrundade kostnadsöve rskridanden 140.000 Euro
KOMMUNDIREKT ÖRENS FÖRSLA G
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att den
anmälda och

samlade tilläggsbudgeteringen utifrån
ko stnadsöverskridandena på konto-,
nämnd- och verksamhetsnivå, godkännes och omfördelas
inom
totalbudgetramarna för det prognosticerade överskottet för
budgetåret 2010.
BESLUT
Budgetuppföljning avseende ökade skatteintäkter liksom

faktiska

inbesparingar inom framförallt institutionsvården för äldre,
framtages till

nästa sammanträde. Kommunstyrelsen före slår att den
förväntade höjda
intäktsbudgeten balanserar kända kontoöverskridanden
under innevarande
budgetår vilket anmäles inför kommunfullmäktige i denna
tilläggsbudgetering.
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FRIT IDSLEDARE NS FÖRSLAG
Kultur- och fritidsnämnden antecknar ärendet till kännedom.
Kultur- och fritidsnämnden antecknar ärendet till kännedom.
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BOKSL UT 2010
Kfn § 10

I bifogade bilagor finns fjolårets verksamhet sberättelsen samt och
resultaträ kning för budgetår 2010.
FRIT IDSLEDARE NS FÖRSLAG
Kultur- och fritidsnämnden går igenom resultaträkningen
samt ser över textdelen till bokslutet.

BESLUT

Fritidsledaren får i uppdrag att uppdatera texten i bokslutet och
bibliotekarien i uppdrag att uppdatera texten gällande biblioteket.
Därefter lämnas handlingarna till kommunkansliet.
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KOMM UNAL NÄM NDSTRUKTUR I EC KERÖ KOMM UN
Kst § 77

I samband med den pågående revideringen av Förvaltningsstadga för
Ecke rö kommun, inleddes en disku ssion om kommunens fortsatta
nämndstruktur. De förändringar som kan a ktualiseras och omfattas av
kommunfullmäktiges beslut skulle därmed träda i kraft inför nästa
mandatperiod efter kommunalvalet 2011 och beaktas i
nomineringsförfarandet dessförinnan.
BAKGRUN D
Kommunerna består juridiskt sett av en förtroendevald beslutsstru ktur 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. Till sådana lagstadgade nämnder
exempelvis Centralvalnämnd och Biblioteksnämnd.
Kommunerna har i övrigt stort handlingsutrymme att själva utforma den
förtroendevalda nämnd- och beslutsordningen ut ifrån egna
förutsättningar. Denna kan variera med hänsyn till kommunens
befolkningsmängd och prioriterade frågor. Nämnder som räkna s som
myndigheter och kan äga personalansvar, inrättas vanligen för att
behandla ärenden inom vissa be stämda 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.
Propåer om gemensamma nämnder inom miljö-, byggnads- och
teknikområdet har tidigare framlagts i samarbetsdiskussionerna med
Hammarlands kommun.
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Trenden i såväl landskapet som i nordiska länderna, har gått mot allt
färre eller sammanslagna nämnder med bredare ansvarsområden.
Det ta 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
kontra kurs 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 byggnadsnämnd
Teknisk nämnd
Skolnämnd
Näringsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd (biblioteksnämnd)
KOMMUNDIREKT ÖRENS FÖRSLAG
Uppdraget har beståt t i att finna en alltmer kompakt och begränsad,
men motiverad och effektiv nämndstruktu r. I detta syfte föreslås
följande förändringar som underställs nuvarande nämnder i ett formellt
remissförfarande. Kommunstyrelsen önskar yttrande inom april månad
2011.
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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 med tre
ledamöter, varav en ledamot samtidigt ingår i kommunstyrelsen.
Näringsberedningen har tillgång till föredragande och se kreterare samt
verkställande tjänsteman på kommunens centralförvaltning.
Motiveringar
Kommunsektorn i landskapet Åland har ett synnerligen begränsat
tillsynsansvar inom miljöområdet medan kommunens T ekniska nämnd
sva rar för miljöteknisk service i form av drift av reningsverk och
pumpstationer samt ett alltmer utbyggt kommunalt avloppsledningsnät .
Fastighetssköt seln som ingår i T ekniska nämndens ansva rsområde har
blivit alltmer inriktad på energieffektiviseringsåtgärder och
miljöanpassningar. Tillsyn över enskilda avlopp har ett naturligt
samband med kommunens övriga avloppshantering. Detta motiverar en
miljöteknisk nämnd.
Miljö- och byggnadsnämnden kommer i ökad utsträc kning 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
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innebär ingen förändring i sig vad avser gällande nämndinstru ktion.
Ansvaret som renhållningsmyndighet överförs till Miljötekniknämnden som
redan svarar för miljöservice i vid bemärkelse men också kommunens
fastighetsförvaltning varvid synergieffekter torde föreligga.
Kst § 77 forts.

Ett parallellt förslag i den utsträc kning nuvarande nämndstruktur behålles,
är att minska antalet ledamöter i nämnderna till fem i myndighetsutövande
nämnder samt tre i Näringsnämnden (denna möjlighet finns redan i
instru ktionen) om Näringsnämnden ej omvandlas till beredning varvid
beslutsansvar 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 oc kså en
förfrågan om förutsättningar finns för andra gemensamma nämnder och
samverkan sorgan.
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.
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 nuvarande uppgifter med ökad tonvikt på kommunala
planeringsinstrument men överlämnar miljöärenden och ansvar som
renhållningsmyndighet till Miljötekniknämnden.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 201__

Ecke rö den __/__201_

Sekr.

ECKERÖ KOMM UN

SAM M ANT RÄDESPROT OKOLL
Sida
§nr

Kst § 77 forts.

Sammanträdesdatum

18

3) En nyinrättad Miljötekniknämnd som övertager miljöuppgifter från den
nuvarande Miljö- och byggnadsnämnd och således innebär et t 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 instru ktion
medan erforderliga myndighetsbeslut ombesörjs av kommunstyrel sen.
5. Såsom alternativförslag till förslag 2-3 tillfrågas nämnderna om
synpun kter på en Byggnadsteknisk nämnd som består av en
sammanslagning av den nuvarande Miljö- och byggnadsnämnden samt
Tekniska nämnden.
Hammarlands kommunstyrel se tillfrågas om kommunens bedömning av
inrättandet av gemensamma nämnder med Eckerö kommun och, om sådant
intresse finns, vilka nämnder som kan vara a ktuella under den närmaste
mandatperioden eller i ett senare skede.
Ecke rö 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 sena st inom april månad
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Kommunstyrelsen har bett nämnderna om sitt remissyttrande inom
april månad gällande förslaget i förändringarna i nämnderna.
FRIT IDSLEDAREN S FÖ RSLA G
Kultur- och fritidsnämnden ser över förslaget och ger sitt
remissyttrande till kommunstyrelsen.

BE SLUT

Kultur- och fritidsnämnden anser att fritidsnämnden, fritidsledaren,
biblioteket och bibliotekarien med fördel kan ingå i en Skol- och
Bildningsnämnd. För fritidsledaren borde det vara en fördel och
trygghet att ingå i en Skol- och Bildningsnämnd, då denne har en
dela d tjänst som fritidsle dare och lärare.
Däremot borde inte kulturen följa med till en Skol- och
bildningsnämnd utan istället ingå direkt under kommunstyrelsen eller
allra helst vara en egen kulturberedning så som näringsnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden är tveksamma till en gemensam
socialnämnd för Eckerö kommun och Hammarlands kommun.
Däremot kan möjligtvis ett gemensamt socialkansli gynna bägge
kommunerna.
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