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Plats och tid

Kommungården tisdagen den 11 januari 2011 kl. 19.00-22.30

Beslutande

Blomqvist, Birgitta
Jansson, Christina
Eriksson, Gunder
Karlsson, Herbert
Hedengren, Linda
Stjärnfelt, Mikael
Söderlund, Rune, ordf.

Frånv.

Föredragan de

Lundqvist, Jörgen

Kommundirektör

Öv riga närv arande

Löfström, Marie
Hilander, John

Kommunfullmäktiges ordf.
Kommunfullmäktiges vice ordf.
.

Paragrafer

Kst § 1-21

Underskrifter

Kommunstyrelsens ordförande

Protokollj ustering
Ort och ti d

Kommundirektör

Rune Söderlund
Jörgen Lundqvist
Kommungården onsdagen den 12 januari 2011 kl. 16.45

Mikael Stjärnfelt

Herbert Karlsson

Protokollet framlagt till
Påseende. Plats och tid

Kommungården fredagen den 14 januari 2011 kl 10.00

Intygar

Kommundirektör Jörgen Lundqvist

Utdra gets riktighet
bestyrks
Ort och ti d

Underskrift
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1
2
3

Sammanträdesdatum
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11.01.2011

KA LLELS E O CH BESLU TSFÖ RHET
Kst § 1

BE SLUT
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutsfört.

VAL AV PRO TO KO LLJUSTERARE
Kst § 2

BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att välja Mikael Stjärnfelt
och Herbert Karlsson till protokollsjusterare.
Protokollet justeras onsdagen den 12 januari 2011 kl. 16.45 på
Kommungården i Överby, Eckerö kommun, och framläggs till
påseende fredagen den 14 januari 2011 kl. 10.00.

FAS TS TÄ LLAND E AV JUSTERINGSPAR O C H INKA LLELSEO RDNING 2011
Kst § 3

BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att välja följande justeringspar och
inkallelseordning un der 2011:
Birgitta Blomqvist-Herbert Karlsson
Gunder Eriksson-Christina Jansson
Mikael Stjärnfelt-Linda Hedengren
Vid förhinder för ordinarie ledamot inträder dennes ersättare som
protokolljusterare.

Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2010__

Ecke rö den __/__2010_

Ordf.
Sekr.

ECKERÖ KOMM UN

SAM M ANT RÄDESPROT OKOLL
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§nr

KOMMUNSTY RELSEN

4
5
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11.01.2011

GO DKÄNNAND E O CH KOMPLETTER ING AV FÖ RED RAGNINGSLISTAN
Kst § 4

På förslag av ordförande Rune Söderlund behandlas ar betsläget för kommunens
traditionella Nyårsmottagning.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna den framlagda föredragningslistan
med tillägg för extra-ärendet Kst § 20 Nyårsmottagningen.

FAS TS TÄ LLAND E AV MÖ TESO RDNING 2011
Kst § 5

Kommunstyrelsen fastställer årligen vid sitt första sammanträde tid och plats
för sina ordinarie sammanträden. Mötesordningen kungöres på den
kommunala anslagstavlan. Kommunstyrelsen kan sammanträda även
på andra tider när ordföranden finner detta påkallat eller minst en tredjedel
av kommunstyrelsens ledamöter begär det.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att i enlighet med tidigare praxis, sammanträda
den andra och den fjärde tisdagen i månaden om ej särskilda omständigheter
tillfälligtvis påkallar en annan ordning.

Protokolljusterarnas
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Utdragets ri ktighet bestyrkes
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11.01.2011

EKO NOMIUPPFÖ LJNING
Kst § 6

Kommunekonomen redovisar sammanställning över skatteinkomster år 2010.
Ålands lan dskapsregerin g har fastställt kompensation till kommunsektorn
efter slutreglering av skatteåret 2009. Handlingen medföljer i bilaga.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen antecknar sig ekonomiuppföljningen till kännedom.
Redovisningen av skatteinkomsterna delgives kommunfullmäktige till
kännedom.
BE SLUT
Kommunstyrelsen antecknade sig ekonomiuppföljningen till kännedom.
Kommunekonomens sammanställning över skatteinkomster 2010 tillställes
kommunfullmäktige såsom informationsärende.
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11.01.2011

AV TA L MED HA MMA RLANDS KO MMUN O M SAMNY TTJAN D E
AV SERV ER OC H KOMMUN IKA TIO NSUTRUSTN ING
Kst § 7

Hammarlands kommun har i samråd med kommundirektören i Eckerö kommun
i december 2010 och januari 2011, framtagit ett första avtalsförslag om
samnyttjande av server och kommunikationsutrustning för användning,
underhåll och IT-stöd för det nya och gemensamma ekonomiförvaltningsoch lönesystemet i de båda kommunerna. Utgångspunkt för samarbetsavtalet
utgör det av kommunfullmäktige i Eckerö den 17 juni 2010 antagna
intentionsavtalet om anskaffning av ett gemensamt ekonomisystem.
Intentionsavtalet har trätt i kraft som bindande avtal den efter motsvarande
godkännande i Hammarlands kommun den 23 augusti 2010.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen godkänner den principiella fördelning av kostnaderna
utifrån samverkansavtalet från augusti 2010 och utkast till avtal om
samnyttjande av server och kommunikationsutrustning. Den allmänna
fördelningen av kostnaderna uppgår till 60% för Hammarlands brukande av
utrustningen samt 40% för Eckerö kommuns del. Kostnaden för serviceavtal
samt uppgraderingar av ekonomisystemet debiteras båda kommunerna enligt
hälftendelningsprincipen vilket motsvarar de båda kommunernas anskaffningskostnader för programvara och för licenser.
BE SLUT
Kommunstyrelsen godkänner den principiella fördelningsgrun den mellan
kommunernas drift- och underhållskostnader för serverutrustningen för det nya
ekonomisystemet enligt förslaget. Kommundirektören preciserar i samråd med
Hammarlands kommun avtalets konsekvenser för ägande eller samägande av
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datautrustningen. En redovisning över hittillsvarande investeringskostnader
inom projektet framtages till kommunstyrelsen.
KOMMUNF ULLMÄKTIGE
KOMMUNSTY RELSEN

98
8

16.12.2010
11.01.2011

SAMV ER KANSAV TAL O M TJÄNSTEKÖP AV FÄ LTARB ETAR TJÄNSTER
Kfg § 98

KOMMUNFULLM ÄKT IGES BE SLUT
Fältarbetartjänste r
Kommunfullmäktige beslutade att omfördelning sker av medel från
kostnadsstället barnskydd motsvarande 4.500 Euro till delfinansiering av
köptjänst av två fältarbetartjänster tillsammans med övriga landskommuner.
Kommunfullmäktige behandlar i skild ordning avtal om köp av
fältarbetartjänsterna för att tillgodose att kommunen tillsammans med övriga
landskommuner tillförsäkras inflytande och styrning över verksamheten.

Kst § 8

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att framlagt förslag
till tjänsteköp av fältarbetartjänster från Mariehamns stad godkännes och
ingås. Avtalet är begränsat till ett år under 2011. Ingen särskild uppsägningsklausul är därmed nödvändig. Verksamheten som för närvarande
ingår i stadens socialservicemyndighet bekostas till hälften av landskommunerna
förutom vissa löneadministrativa funktioner. Under avtalsperioden förutsätter
kommunstyrelsen att en fullgod informationsåterföring med verksamhetsrapporter och statistik sker till samarbetskommunerna om fältarbetarverksamheten. Eckerö kommun föreslås ta initiativ till en förändrad
organisationsform som tar hänsyn till kommunens önskan om reellt
medinflytande och möjligheter att leda verksamheten på ett mer funktionellt
sätt än enbart genom inrättandet av en referensgrupp med rekommenderande
status.
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BE SLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut
det av Mariehamns stad framlagda förslaget till nytt avtal om tjänsteköp av
fältarbetarverksamheten inom landskommunerna.
KOMMUNSTY RELSEN

9

11.01.2011

ARVO DER ING AV FÖRTROEND EVA LDA
I AVSAKNA D AV TJÄNS TEMANNAS TÖD
Kst § 9

Under 2009 och 2010 har det av och till inträffat att förtroendevalda, främst
nämndordföranden åsamkats extraordinär arbetsbelastning i avsaknad
av tjänstemannastöd. T ill viss, begränsa d, del skall nämndordförandens
årsarvoden kompensera sådana uppgifter, men 2001 fastställde
kommunfullmäktige på förekommen anledning principer för ersättning av
förtroendevalda för arbetsinsats i de fall som ordinarie tjänsteman är sjuk, ledig
eller tjänsten som sådan är vakant eller ännu ej tillträdd.
Den då fastställda timersättningen uppgick till 100 Mk. Kommunen har sedan
dess antagit ett arvoderingsreglemente som bl.a. kompenserar förtroendevalda
för vissa förrättningar (sammanträdesarvode för möte eller uppdrag som inte
ersätts på annat sätt). Nuvarande arvoderingsreglemente upptager emellertid inte
ersättning för renodlade tjänstemannauppgifter. Kultur- och fritidsnämndens
ordförande har under 2009 och 2010 fullgjort tjänstemannauppgifter
motsvarande 12,5 timmars arbete då tjänsten som fritidsledare varit vakant.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen medgiver att ersättning i det aktuella fallet sker enligt
fakturering medelst tillämpning av kommunens tidigare fastställda
sammanträdesarvode för extraordinär arbetsbelastning efter Euro-konvertering.
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11.01.2011

BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att ersätta Kultur- och fritidsnämndens ordförande,
Monica Häggblom för extraordinära uppdrag i nämnden i avsaknad av
verkställande tjänsteman under 2009 och 2010 motsvarande sammantaget
12,5 timmars arbete.
Redovisning av uppdra g framgår av bila ga till protokollet. Ersättningen uppgår
till 16,82 Euro per timme enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut och
valutakonvertering av tidigare ersättningsnivå i finska Mark.
Kommunstyrelsen finner ej anledning att revidera arvoderingsreglementet,
utöver denna valutakonvertering, med hänsyn till arbetsinsatser av detta slag
både skall vara exceptionella och tillhöra undantagsfallen, på det sätt som framgår
av kommunfullmäktiges be slut 2001.
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11.01.2011

ÅLANDS LAN DSKAPSR EGERING: U TLÅTANDE Ö VER EM I TR IATH LON
2011 OCH STÄNGNING AV A LLMÄN T VÄGNÄT I EC KERÖ KO MMUN
Kst § 10
Ålands lan dskapsregerin g har anmodat Eckerö kommun att avge utlåtande
över tillfällig stängning av allmänt vägnät i Eckerö kommun, däribland
landskapsväg 1 under EM i Triathlon 2011. Förfrågan ankom till kommunen
den 20.12.2010 och Tekniska nämndens ordförande och kommunteknikern
har den 21.12.2010 besvarat hänvändelsen enligt bilaga eftersom förutsättningar
saknades att bereda och behandla ärendet på något ordinarie sammanträde.
Kommundirektören har bl.a. haft kontakter med Rederi Ab Eckerö i ärendet.
som medverkat till vissa korrigeringar i programutkastet från Åland Event
för att tillgodose färjetrafikens upprätthållande.
De stängningar av allmänt vägnät som aktualiseras i förslaget gäller
landskapsväg 1, T orpvägen samt Skagvägen. Dessa stängs för all trafik
förutom utryckningstjänster under fem timmar. Enskild väg till öarna nordväst
om Käringsund stängs under 12 timmar.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Eckerö kommunstyrelse besvarar utlåtandet enligt följande: Eckerö kommun
ser arrangemanget i sig som högst angeläget och värt att stödja, inte minst det
externa marknadsföringsvärdet och Eckerö Hallens status som officiellt
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tävlingscenter i europeiska mästerskap. Genomförandet påkallar trots att det är
förlagt till helg, ett högst betydande tillmötesgående från både bofasta och
besökare samt näringsidkare, i synnerhet på öarna nordväst om Käringsund,
som det inte går att bortse från. Kommunen önskar på alla sätt medverka till
praktiska lösningar, däribland alternativa färdvägar om dessa är möjliga, liksom
programanpassningar såsom initiativet från Åland Event också anger.

KOMMUNSTY RELSEN

Kst § 10 forts.

10

11.01.2011

Förslagsvis anordnas en alternativ trafikmatning utefter landskapsväg 1
medelst växelvis, enkelriktad, trafik för personfordon på gång- och
cykelbanan, samt motsvarande trafikledning på den gamla T orpvägen.
Arrangemanget förutsätter enligt kommunstyrelsen såväl en tidig dialo g med
framförallt bysamfälligheternas styrelser och företrädare för bl.a.
turistnäringen, inte minst bofasta och stugbyägare på öarna och i Skag, samt
företrädare för väglag för privata vägar. Eckerö kommun kan bara
understryka nödvändigheten av en bred förankring i bygden. Förslagsvis sker
detta genom in formation i kommunbladet och informationsmöten. Med
hänsyn till den korta beredningsfristen som infallit under helgerna har detta
hittills ej varit möjligt.
BE SLUT
Kommunstyrelsen besvarar den officiella hänvändelsen från Ålands
landskapsregerin g i enlighet med kommundirektörens förslag.
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21.09.2010
14.12.2010
11.01.2011

TEKN ISKA NÄMND EN: MEDBO RGARINITIA TIV
OM VÄGBELYSNING I BJÖRNHUVUD
Kst § 196

Bofasta i Björnhuvud, Eckerö kommun, anmäler i ett medborgarinitiativ
önskemål om vägbelysning längsmed Björnhuvudsvägen. Vä ghållare är
Ålands lan dskapsregerin g.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Medbor garinitiativet remitteras för behandling i T ekniska nämnden och
delgives Ålands landskapsregering.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att remittera medborgarinitiativet till Tekniska
nämnden och för kännedom till trafikavdelningen vid Ålands
landskapsregerin g i egenskap av väghållare.

TN § 143

Anhållan som bilaga 30/9.
FÖRSLA G:
T ekniska nämnden besluter att inte i dagsläget bygga ut gatubelysning
längsmed Björnhuvudvägen som är landskapsägd, eventuellt kan
kommunstyrelsen placera utbyggnaden i investeringsplanen.
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BE SLUT
T ekniska nämnden besluter att inte i dagsläget bygga ut gatubelysning längs
med Björnhuvudvägen som är en landskapsägd bygdeväg. Nämn den
prioriterar i första hand på belysning längs med huvudvä gar och GC-vä gar
samt att grundförbättra befintliga bostadsgator och kommunalvägar
KOMMUNSTY RELSEN
TEKNISKA N ÄMNDE N
KOMMUNSTY RELSEN

Kst § 11

196
143
11

21.09.2010
14.12.2010
11.01.2011

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen antecknar sig T ekniska nämndens besvarande av
medborgarinitiativet till kännedom och noterar att kommunfullmäktiges
fastställda investeringsbudget och investeringsplan ej medger utrymme för
projektet. Däremot har kommunfullmäktige i investeringsplanen för 2012
upptagit vägbelysning vid östra korsningen mellan landskapsväg 1 och
Marbyvägen vilket undertecknarna av medborgarinitiativet informeras om.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att besvara medborgarinitiativet enligt följande:
Björnhuvudsvägen är en landskapsägd by gdevä g och kommunen har således
ej ett direkt väghållaransvar för denna.
T ekniska nämnden har anmält att den i första hand prioriterar användandet av
investeringsmedel för uppsättandet av belysning längs med h uvudvägar och
gång- och cykelvägar samt på grundförbättring av befintliga bostadsgator och
kommunalvägar.
Kommunfullmäktiges fastställda investeringsbudget och investeringsplan
medger ej utrymme för projektet. Däremot har kommunfullmäktige i
investeringsplanen för 2012 upptagit vägbelysning vid östra korsningen
mellan landskapsväg 1 och Marbyvägen vilket undertecknarna av
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medborgarinitiativet informeras om.

KOMMUNSTY RELSEN
TEKNISKA N ÄMNDE N
KOMMUNSTY RELSEN

197
142
12

21.09.2010
14.12.2010
11.01.2011

TEKN ISKA NÄMND EN: MEDBO RGARINITIA TIV PAR KERINGSPLA TS MARBY
Kst § 197

Bofasta i Björnhuvud, Eckerö kommun, anmäler i ett medborgarinitiativ
önskemål om parkeringsmöjlighet i anslutning till landskapsvägen i Marby
och busshållplats. Syftet är att förbättra förutsättningarna för arbetspendling
med kollektivtrafiken.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Medbor garinitiativet remitteras till Tekniska nämnden och delgives William s
Buss.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att remittera medborgarinitiativet till Tekniska
nämnden för vidare behandling. Detta delgives Williams Buss till kännedom.

TN § 142

Anhållan som bilaga 29/9.
FÖRSLA G:
T ekniska nämnden besluter att inte bekosta byggande av en parkeringsplats i
anslutning till landskapsvägen i Marby och busshållplatsen. Eckerövägen är
landsväg och Marbyvägen är bygdeväg som ägs av Ålands landskapsre gering.
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BE SLUT :
T ekniska nämnden beslöt att inte bekosta byggande av en parkeringsplats
i anslutning till landskapsvägen i Marby och busshållplatsen.
Eckerövägen är landsväg och Marbyvägen är bygdeväg som ägs av Ålands
Landskapsregering. Nämnden konstaterade vidare att kommunen inte äger
KOMMUNSTY RELSEN
TEKNISKA N ÄMNDE N
KOMMUNSTY RELSEN

Kst § 12 forts.

197
142
12

21.09.2010
14.12.2010
11.01.2011

mark i området och att terrängen är mycket kuperad för att enkelt kunna
bygga en parkeringsplats i området.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen antecknar sig T ekniska nämndens besvarande av
medborgarinitiativet till kännedom. Medborgarinitiativet står i god och
vällovlig överensstämmelse med kommunens miljöambitioner. Förslagsvis
upptages en diskussion med Hammarlands kommun om möjligheterna att
långsiktigt se över behov av parkeringsytor och busshållplatser i anslutning
till det planerade bostadsområdet på Öra vid Marsundet som eventuellt skulle
kunna samnyttjas av bofasta i Eckerö kommun.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att besvara medborgarinitiativet enligt följande:
Medbor garinitiativet står i god och vällovlig överensstämmelse med
kommunens miljöambitioner och inte minst för främjandet av kollektivtrafik
för arbetspendling till och från Eckerö. T ekniska nämnden har i sin beredning
konstaterat att kommunen inte äger mark i området och att terrängen är
mycket kuperad för att enkelt kunna bygga en parkeringsplats i området.
Eckerövägen är landskapsväg och Marbyvägen är en bygdeväg som ägs av
Ålands Landskapsregering. Eckerö kommun är därför beroende av privata
markägares och andra myndigheters upplåtelse av väg- och markområden för
att iordningsställa den efterfrågade parkeringsplatsen.
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Kommunstyrelsen önskar däremot inleda en diskussion med Hammarlands
kommun om möjligheterna att långsiktigt se över behov av parkeringsytor
och busshållplatser i anslutning till det planerade bostadsområdet på Öra vid
Marsundet som eventuellt också skulle kunna samnyttjas av bofasta i Eckerö
kommun.
TEKNISKA N ÄMNDE N
KOMMUNSTY RELSEN

140
13

14.12.2010
11.01.2011

TEKN ISKA NÄMND EN: TILLÄGGSBUDGETERING
TN § 140

Skolans 2 torkskåp har havererat samt kökets potatisskalare. I samråd med
ordförande John Hilander har två torkskåp och en potatisskalare beställts.
FÖRSLA G:
T ekniska nämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige en tilläggsbudget för denna beställning, potatisskalare
3.500,00 € och torkskåp 800,00 €.
BE SLUT
T ekniska nämnden beslöt att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige en tilläggsbudget för denna beställning, potatisskalare
3.500,00 € och torkskåp 800,00 €.

Kst § 13

Protokolljusterarnas
signatur

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut
att T ekniska nämnden beviljas tilläggsbudgetering på totalt 4.300 Euro på
föregående budgetår 2010 för de oförutsedda kostnader som åsamkats nämnden
för nyanskaffning av torkskåp och potatisskalare till Eckerö skola.
Anskaffningen av potatisskalaren uppgår till 3.500 Euro och torkskåpet
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till 800 Euro.

TEKNISKA N ÄMNDE N
KOMMUNSTY RELSEN

Kst § 13 forts.
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140
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BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att redovisa T ekniska nämndens budgetöverskridande i samband me d bokslutet 2010 och antecknar sig tillsvidare de
oförutsedda kostnaderna för anskaffning och installation av potatisskalare
och torkskåp på Eckerö skola till kännedom.
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11.01.2011

KO MMUN ALT SPO NSO R- OC H HYRESAV TAL MED EC KERÖ HALLEN AB
Kst § 14

Kommunstyrelsen har den 21.09.2010 tillsatt en förhandlingsgr upp på
förtroendevald nivå för att inleda diskussion om villkor, innehåll och praktisk
verkställighet av kommunens sponsor- och hyresavtal med Eckerö Hallen Ab.
I förhandlingsgruppen ingår Mattias Sjöström, ledamot i kommunfullmäktige,
Mikael Nordlund, le damot i Kultur- och fritidsnämnden och Mikael Stjärnfelt
ledamot i kommunstyrelsen. Mikael Stjärnfelt utsågs till sammankallande i
förhandlingsgruppen som har genomfört två protokollerade förhandlingsmöten
med företrädare för driftbolaget Eckerö Hallen Ab. Protokollen har tidigare
delgivits kommunstyrelsen och den överenskommelse som nåtts under
förhandlingarna, bildar underla g för kommunens sponsor- och hyresavtal med
Eckerö Hallen Ab.
Förslag till sponsor- och hyresavtal mellan Eckerö kommun och driftbolaget
Eckerö Hallen Ab medföljer i bilaga.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen tar del av ett första utkast och förslag till kommunens
sponsor- och hyresavtal med driftbolaget Eckerö Hallen Ab som med eventuellt
tillförda synpunkter eller korrigeringar kan framläggas för styrelsen för Eckerö
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Hallen Ab. Kommunstyrelsen beviljar förhandlingsgr uppen befrielse efter
fullgjort arbete om ej tilläggsuppdrag aktualiseras vid styrelsens behandling av
ärendet.

KOMMUNSTY RELSEN

Kst § 14 forts.

14

11.01.2011

I avtalet kompletteras punkten Understödda verksamheter enligt följande:
”Understödda verksamheter
Genom detta sponsor- och hyresavtal medgives Eckerö kommun rätt att nyttja
hallen för aktiviteter inom kultur- och fritidsverksamheten, eftermiddagsvår den,
Eckerö skola, folkhälsosatsningar samt för kommunala möten och konferenser.”
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att stryka punkten 2 liksom upplåtelse av
konferenser såsom understödda verksamheter i det utsända förslaget till
sponsor- och hyresavtal mellan Eckerö kommun och Eckerö Hallen Ab.
Med dessa reviderin gar översänder kommunstyrelsen förslaget till styrelsen för
Eckerö Hallen för dess behandling.
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16.12.2010
11.01.2011

UTR EDNING OM O MSTÄNDIGH ETER KR ING
TILLÄGGSBUDG ETERING AV VÄGANSLAG
Kfg § 97

KOMMUNFULLM ÄKT IGES BE SLUT
Kommunfullmäktige uppdrager åt kommunstyrelsen att genom ett hörande
klargöra orsakssamband och omständigheter kring det extra-anslag som
påkallats för underhåll av Degersandsvä gen under våren 2010 och som
förorsakat kommunen oacceptabla kostnader, liksom de slutsatser och
konsekvenser som händelsen föranleder.
Kommunstyrelsen redovisar utredningen inför kommunfullmäktige för vidare
beslut

Kst § 15

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen kallar T ekniska nämndens ordförande och verkställande
tjänsteman till ett hörande enligt kommunstyrelsens bestämmande,
som inför den av kommunfullmäktige beställda utredningen, kan klargöra
omständigheter, beslutsgång, praktiskt handhavande och genomförd
direktupphandling av vägunderhåll på Degersan dsvägen våren 2010 liksom
principer och tidigare tillämpad praxis och delegationsordning i motsvarande
ärenden.
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BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att inledningsvis kalla kommuntekniker
Rune Småroos till ett hörande om omständigheterna kring genomförd
direktupphandling av vägunderhåll på Degersan dsvägen våren 2010.
Det uppdrages åt kommundirektören att underrätta kommunteknikern om
kallelsen till hörandet som äger rum vid kommunstyrelsens ordinarie
sammanträde tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00. Kommundirektören
förbereder frågor inför hörandet som på förhand delgives kommunteknikern
och kommunstyrelsen.
KOMMUNF ULLMÄKTIGE
KOMMUNSTY RELSEN

98
16

16.12.2010
11.01.2011

REDO VISNING AV TES TAMEN TARIS K EG ENDO M OC H DESS FÖRVALTNING
Kfg § 98

KOMMUNFULLM ÄKT IGES BE SLUT
Målsättningsstadgande för kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges målsättningsstadganden 2011 skall upptaga beslut om
stadgar och inriktning för en fond som skall förvalta
Rafael Mattssons testamentariskt givna tillgångar och fasta egendom för att
främja kommunens åldringsvård. Omfattningen av den testamenterade
egendomen och villkoren för dess vård, skall de ssförinnan redovisas till
kommunfullmäktige liksom hittillsvarande förvaltning av egendomen.

Kst § 16

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunfullmäktige har önskat en redovisning över omfattningen och
vårdandet av den testamentariska egendom som Rafael Mattsson överlåtit till
kommunen. Kommunstyrelsen besvarar kommunfullmäktiges förfrågan
genom att redovisa bifogad sammanställning av handlingar, beslut och
förvaltningsåtgärder.
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BE SLUT
Kommunstyrelsen besvarar kommunfullmäktiges förfrågan genom att
redovisa bifoga d sammanställning av handlingar, beslut och
förvaltningsåtgärder gällande den egendom som Rafael Mattsson skänkt
kommunen i sitt testamente.

KOMMUNF ULLMÄKTIGE
KOMMUNSTY RELSEN

98
17

16.12.2010
11.01.2011

REDO VISNING Ö VER KO MMITTÉER OCH ARBETSGRUPPER
FÖ R Ö VERSYN AV KO MMUN ENS FAS TIGH ETER
Kfg § 98

KOMMUNFULLM ÄKT IGES BE SLUT
Kommittéer för kommunala fastighe ter
Kommunfullmäktige uppdrager åt kommunstyrelsen att redovisa vilka
kommittéer som är verksamma med översyn av kommunens fastigheter samt
arbetsläget för dessa med anlednin g av fortsatt planering av användningen av
skolans hyreshus.

Kst § 17

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunfullmäktige har i sitt budgetbeslut uppdragit åt kommunstyrelsen att
redovisa vilka kommittéer som på kommunstyrelsens uppdrag ser över
kommunens fastighetsförvaltning. Kommunstyrelsen anmäler mot denna
bakgrun d följande redovisning:
Kommunstyrelsen uppdrog 2008 åt dåvarande Ekonomistyrningsgruppen att
granska användning och fördelning av utrymmen vid Eckerö skola för att lösa
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bl.a. eftermiddagsvårdens lokalbehov.
Ekonomistyrningsgruppen har i sitt rekommenderande beslut den 16.03.2009
efterlyst en samlad utvärdering av kommunala fastigheter och byggna der med
hänsyn till renoveringsbehov och alternativa användningsområden (se bilaga).
Under 2009 och 2010 har en samrådsgr upp för Ekeborg utsetts.
Kommunstyrelsen har i detta sammanhang riktat en förfrågan till Eckerö
Ungdomsförening om dess synpunkter på att fastigheten Ekeborg skulle
övergå i kommunal ägo.
KOMMUNF ULLMÄKTIGE
KOMMUNSTY RELSEN

Kst § 17 forts.

98
17

16.12.2010
11.01.2011

Under 2009 har en särskild Renoveringsgrupp för Kommungården varit
verksam med att kartlägga Kommungår dens långsiktiga användning som
kommunkansli, liksom handikappanpassningsåtgärder och viss teknisk
utrustning. Kommunstyrelsen beslutade den 17.02.2009 utifrån
arbetsgruppens rekommendationer, att tekniska förvaltningen skulle vidtaga
en direktupphandling av ombyggna d av Kommungården för att bl.a. inrymma
en ny reception. Ett antal entreprenörer har kontaktats, och viss ombyggnad
har gjorts på Kommungården. Något anbud har ej lämnats för ombyggnad av
receptionen.
Kommunstyrelsen beslutade i april 2009 att delegera tillsättandet av den av
Ekonomistyrningsgruppen önskade förvaltningsöverskridande arbetsgruppen
till T ekniska nämnden såsom kommunens fastighetsförvaltande nämnd.
Kommunstyrelsen valde vice ordförande Gunder Eriksson till ledamot och
utsåg kommuntekniker Rune Småroos till sakkunnig tjänsteman i denna
arbetsgrupp. Det befanns vara lämpligt att arbetsgruppen stegvis gick igenom
nämndernas verksamhetslokaler var för sig enligt det förslag som framlagts i
Ekonomistyrningsgruppen. Denna arbetsgrupp har dock ej utsetts eller trätt i
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verksamhet.
På tjänstemannanivå föreslogs i mars 2010 att den förvaltningsöverskridande
arbetsgruppen för en samlad översyn av kommunens fastigheter och
Renoveringsgruppen för Kommungården skulle sammanslås. I beslut den
30.03.2010 ombilda des den tidigare Renoveringsgruppen för Kommungården
till en arbetsgrupp för kommunkansliets lokalbehov.
T ill ordförande i arbetsgruppen för kommunkansliets lokalbehov utsågs
Gunder Eriksson.
KOMMUNF ULLMÄKTIGE
KOMMUNSTY RELSEN

Kst § 17 forts.

98
17

16.12.2010
11.01.2011

Den nya arbetsgruppen för kommunkansliets lokalbehov har under 2010
granskat förslag och jämförande kostnadsberäkningar för nybyggnation, hyra
av nya kontorslokaler alternativt erforderliga renoveringsåtgärder för
Kommungården. Lägesrapporter har förelagts kommunstyrelsen. Under 2010
har en ventilationsbesiktning gjorts samt fuktprovtagning. Arbetsgruppen har
erhållit offerter för byte av fönster på Kommungården. Förslag till hyra av
nybyggda kontorslokaler i privat ägo har framlagts för arbetsgruppen. Denna
avser att efter nästa sammanträde avge en slutrapport där de således
framtagna och samlade kostnaderna för renoveringsåtgärder kan jämföras
med kostnader för nybyggnation alternativt hyra av kontorslokaler.
Utöver detta har särskilda samråds- och arbetsgrupper varit verksamma under
åren 2009 och 2010 med att utreda städdimensionering i kommunala
byggnader samt att inventera och bedriva förhandlingar med Eckerö
Ungdomsförening om renoveringsbehovet i Ekeborg. Vid sidan av
kommunstyrelsens förslag och beslut i skilda lokalfrågor gällande Eckerö
skola, daghemmets småbarnsavdelning och eftermiddagsvården, som i
förekommande fall har förts till kommunfullmäktige, har också en
förvaltningsöverskridande Energigrupp tillsatts för att främja långsiktiga
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energieffektiviseringsåtgärder i kommunägda byggna der och
verksamhetslokaler. Denna arbetsgrupp tjänar som beredningsorgan åt
kommunstyrelsen och är aktiv.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att besvara kommunfullmäktiges förfrågan om
vilka kommittéer och arbetsgrupper som är, eller har varit, verksamma med
en översyn av kommunala fastigheter och byggnader i enlighet med
kommundirektörens sammanställning.
KOMMUNSTY RELSEN

18

11.01.2011

REKRYTER INGSGRUPP FÖR TILLSÄ TTAND E
AV VIKARIERA ND E KO MMU N EKO NOM
Kst § 18

Kommunekonom Katarina Bergman har beviljats tjänstledighet från
den 1 februari 2011 till den 31 december 2011.
Vikariatet är ledigförklarat och utannonserat på kommunens officiella
anslagstavla, hos Ålands arbetsmarknads- och studiestödsmyndighet
samt i tidningsannonser i Ålandstidningen och Nya Åland den 07.01.2011.
KOMMUNDID REKTÖRENS FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen tillsätter en rekryteringsgrupp med beslutsdele gation att
handhava tillsättandet av en vikarierande kommunekonom i Eckerö
kommun. I uppdraget ingår att medverka vid anställningsintervjuer.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att tillsätta en rekryteringsgr upp för tillsättandet
av en vikarierande kommunekonom. I rekryteringsgr uppen som erhåller
kommunstyrelsens beslutsdele gation att ombesörja praktiska frågor och
anställningsintervjuer, ingår kommunfullmäktiges ordförande Marie Löfström
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och kommunstyrelsens ordförande Rune Söderlund.
Kommundirektör Jörgen Lundqvist biträder rekryteringsgr uppen som
protokollförare och verkställande tjänsteman.

KOMMUNSTY RELSEN

19

11.01.2011

KO MMUN AL TEC KNINGSRÄ TT
Kst § 19

Inför kommunekonom Katarina Bergmans tjänstledighet under 2011
nödvändiggörs en komplettering av teckningsrätten till kommunala konton
samt användarrättigheter för registeruppgifter ur systemet Katso vid
Skatteverket. Nätsystemet Katso omfattar också rätt till behandling i
medlemssamfunden av uppgifter inom Kommunernas pensionsförsäkring.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen befullmäktigar Maggi Häggblom att ersätta kommunekonom Katarina Bergman som ny huvudanvändare i Eckerö kommun för
registeruppgifter ur nätsystemet Katso vid Skatteverket. Lönebokförare
Håkan Häggblom ges förnyad användarrättighet inom Katso. T eckningsrätt
till kommunala konton som enligt gällande beslut tilldelats kommundirektör
Jörgen Lundqvist och lönebokförare Håkan Häggblom, utsträcks till att också
omfatta byråsekreterare Maggi Hä ggblom vid kommunkansliets
ekonomiförvaltning.
BE SLUT
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Kommunstyrelsen beslutade att befullmäktiga Maggi Hä ggblom att ersätta
kommunekonom Katarina Bergman som ny huvudanvändare
för registeruppgifter ur nätsystemet Katso vid Skatteverket.
Lönebokförare Håkan Häggblom äger se dan tidigare användarrättighet inom
Katso.
T eckningsrätt till kommunala konton som enligt gällande beslut tilldelats
kommundirektör Jörgen Lundqvist och lönebokförare Håkan Häggblom,
utsträcks enligt detta beslut till att också omfatta byråsekreterare Maggi
Häggblom vid kommunkansliets ekonomiförvaltning.
KOMMUNSTY RELSEN

20

11.01.2011

NYÅRSMO TTAGNING EN
Kst § 20

Eckerö kommuns traditionella nyårsmottagning har av praktiska skäl ej
kunnat genomföras på Nyårsdagen.
Redovisning sker vid kommunstyrelsens sammanträde av arbetsläge,
lokaltillgång samt nämndbeslut om hedersutmärkelser, varvid ett förslag
till förnyelse av programinnehåll och medverkande kan fastställas.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att anordna den kommunala Nyårsmottagningen
på Eckerö Hallen onsdagen den 16 februari 2011. Programmet inriktas på
barn och inflyttare i Eckerö kommun. Mottagningen aviseras i Eckerö Info
och på kommunens hemsida. Vid mottagningen överlämnas kommunens
hedersutmärkelser. Fritidsledaren är behjälplig vid programläggningen för
de särskilda barnaktiviteterna. Cafeterian i Eckerö Hallen anlitas för
kaffeserveringen.
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ANMÄ LNINGSÄR END EN
Kst § 21

* Ålands landskapsregering: Beslut i jordförvärvsärende, Storby
(utsändes)
* Ålands landskapsregering: Utbetalning av landskapsandel för kommunernas
driftkostnader för grundskolan år 2011
* T ekniska nämnden: Sammanträdesprotokoll 14.12.2010
* Finlands Kommunförbund: K limatpolitiska riktlinjer (tillställes Miljö- och
byggnadsnämnden)
* Finlands Kommunförbund: Cirkulär
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att tillställa beslut av Ålands landskapsregering i
jordförvärvsärende, Storby, Eckerö kommun, samt kommunstyrelsens
föregående utlåtande till kommunfullmäktige såsom informationsärende.
Kommunstyrelsen antecknade sig i övrigt anmälningsärendena
till kännedom.
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