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Plats och tid

Kommungården tisdagen den 2 februari 2011 kl. 19.00-20.55

Beslutande

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

Frånv. ers. Chri stensen, Maria

Lundqvist, Jörgen

Kommundirektör

Föredragan de

Frånv.

Öv riga närv arande

Paragrafer

Kst § 39-48

Underskrifter

Kommunstyrelsens ordförande

Protokollj ustering
Ort och ti d

Kommundirektör

Rune Söderlund
Jörgen Lundqvist
Kommungården onsdagen den 2 februari 2011 kl. 18.30

Christina Jansson

Gunder Eriksson

Protokollet framlagt till
Påseende. Plats och tid

Kommungården fredagen den 4 februari 2011 kl 10.00

Intygar

Kommundirektör Jörgen Lundqvist

Utdra gets riktighet
bestyrks
Ort och ti d

Underskrift
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§nr

KOMMUNSTY RELSEN

39
40
41

Sammanträdesdatum

3

01.02.2011

KA LLELS E O CH BESLU TSFÖ RHET
Kst § 39

BE SLUT
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutsfört.

VAL AV PRO TO KO LLJUSTERARE
Kst § 40

BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att välja Gunder Eriksson och Christina Jansson
till protokollsjusterare.
Protokollet justeras onsdagen den 2 februari 2011 kl. 18.30 på
Kommungården i Överby, Eckerö kommun, och framläggs enligt
kungörelse till påseende fredagen den 4 februari 2011 kl. 10.00.

GO DKÄNNAND E O CH KOMPLETTER ING AV FÖ RED RAGNINGSLISTAN
Kst § 41

Protokolljusterarnas
signatur

BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna den framlagda föredragningslistan
med tillägg för extra-ärendet Kst § 47: Entreprenadavtal på avloppsprojekt
Norra Kyrkoby. Anmälningsärendena erhåller därmed ny paragrafering
som Kst § 48.
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10.08.2010
20.01.2011
01.02.2011

FÖ RVALTNINGSÅ TGÄR D ER FÖ R TES TA MENTERAD EG ENDO M
Kst § 170

Rafael Mattsson, Marby, har testamenterat sina tillgångar till kommunens
åldringsvård. I tillgångarna ingår fast egendom och byggnader med
inventarier. Eckerö kommun har utsett vh Ulf Mattsson till boutredningsman.
Kommunstyrelsens ordförande Rune Söderlund har medverkat vid
bouppteckningen den 26.07.2010. Denne har erhållit original av
bouppteckningen.
Överföring av bankmedel har skett till kommunen. Det ankommer på
kommunen att tillgodose att fortsatt egendomsförvaltning sker i enlighet
med testamentets villkor. I testamentet finns absoluta villkor gällande
handhavandet av både lösöre och fast egendom.
Den testamenterade fastigheterna med byggnad och inventarier, har försäkrats
av kommunen. Kommunstyrelsen tar vid sammanträdet del av bouppteckning
och boutredningsmannens rekommendationer gällande fortsatt
egendomsförvaltning.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen beslutar om de praktiska formerna för egendomsförvaltningen,
däriblan d kommunal användning av fastigheterna.
Fordon skall registreras på kommunen som ny ägare och försäkringstagare.
Överförda tillgångar skall tillgodogöras kommunen varvid Socialnämnden
granskar förutsättningarna för inrättandet av en särskild Åldringsvårdsfond med
inriktning på Ekergården och motsvarande seniorboende som kan tillgodogöras
medlen.
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10.08.2010
20.01.2011
01.02.2011

Kst § 170 forts. BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att uppdraga åt Fastighetskonsult att vidtaga
försäljning av fastighet och byggnader med un dantag för skogsmarken,
varvid bud på bostadsh us och fritidsstuga kan ges för bå da eller skilt.
En förteckning över den övriga egendomen skall upprättas på kommunkansliet
med noteringar över de inventarier och föremål som
tages i bruk för kommunala ändamål inom äldreomsorgen.
Socialnämnden ge s i uppdra g att granska förutsättningarna för inrättandet av
en särskild Åldringsvår dsfond med inriktning på Ekergården och motsvarande
seniorboende som kan tillgodogöras me dlen från arvet från Rafael Mattsson.
Kfg § 10

KOMMUNFULLM ÄKT IGES BE SLUT
Kommunfullmäktige antecknade sig framlagd dokumentation och
redovisning av kommunstyrelsens förvaltningsåtgärder gällande den av
Rafael Mattsson testamenterade egendomen till kännedom.
Det noterades till protokollet att försäljning av fast egendom förutsätter
kommunfullmäktiges godkännande och att bud på testamentariskt överlåtna
fastigheter skall redovisas för kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade att den i testamentet givna skogsfastigheten
kvarstår i kommunal ägo. Denna skall också omfattas av den nya
skogsvårdsplanen för Eckerö kommun.
Kommunfullmäktige anmäler till kommunstyrelsen inför fortsatta
förvaltningsåtgärder att ett båthus med inventarier också tillhör stugan
i Marby. Båthuset står på byns samfällda strandtomt medan äganderätten till
den fastighet som stugan står på är begränsad till en sjättedel av fastigheten
och delas med andra fastighetsägare.
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FastighetsKonsult har meddelat kommunfullmäktiges ordförande och
kommunstyrelsens ordförande att två bud har lämnats på bostadsfastigheten
i Marby. Ett förköpsavtal har därefter ingåtts med köparen villkorat av
kommunfullmäktiges godkännande.
Det ankommer på kommunstyrelsen att ta ställning till eventuell försäljning
av fastigheten, och att ge ett förslag till kommunfullmäktige som beslutar
om försäljning av kommunal mark.
Kommunfullmäktige har kallats till ett extraordinarie möte
den 10 februari 2011 för att behandla ärendet.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att inför kommunfullmäktige förorda en försäljning
av den testamentariskt överlåtna bostadsfastigheten i Marby i enlighet med
upprättat förköpsavtal mellan Eckerö kommun och köparen. Förköpsavtal samt
karta över fastigheten medföljer utskicket till kommunfullmäktige inför dess
beslut.
Kvarstående besiktning av oljetanken sker på säljarens bekostnad.
Kommunstyrelsen noterar att T ekniska nämnden äger fortsatt dispositionsrätt
till det lösöre och den utrustning som ingår i materielförteckning enligt
kommunstyrelsens godkännande i beslutet Kst § 308 den 07.12.2010.
Lösöret skall avlägsnas ur byggnaden enligt villkoren i överenskommelse
mellan kommunen och köparen.
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01.02.2011

FÖ RMÅNSBESKA TTN ING AV TJÄNS TETELEFO N ER
Kst § 43

Skolnämnden i Eckerö har beslutat att tilldela skolföreståndare Maria Bonds
en mobiltelefon för användning i tjänsten. Förmånsbeskattning tillämpas enligt
vedertagen praxis. Skolnämndens beslutsprotokoll medföljer i bilaga.
I Eckerö kommun finns ytterligare ett antal tjänsteinnehavare som har fått
tillgång till tjänstetelefon bl.a. för jourtjänstgöring, och som hittills inte
omfattats av motsvarande förmånsbeskattning.
För att regelverket skall tillämpas på ett enhetligt och rättvist sätt
bör också dessa omfattas av motsvarande förmånsbeskattning.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
T jänsteinnehavare och arbetstagare i Eckerö kommun som av arbetsgivaren har
erhållit tillgång till mobiltelefon i sin tjänsteutövning, skall förmånsbeskattas.
Denna förmånsbeskattning uppgår enligt skattemyndigheten till 20 Euro
per månad och anställd. Eckerö kommun medgiver i utbyte mot
förmånsbeskattningen att mobiltelefonen i begränsad utsträckning får nyttjas
för priv ata telefonsamtal inom landskapet.
BE SLUT
Eckerö kommun förmånsbeskattar samtliga kommunala tjänsteinnehavare
och anställda som erhåller, eller har erhållit, tillgång till mobiltelefon i tjänsten.
Beslutet tillämpas från och med nästa löneutbetalning för de anställda som
enligt kommunkansliets redovisning har tillgång till mobiltelefon i tjänsten
I utbyte mot förmånsbeskattningen medgiver Eckerö kommun att
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mobiltelefonen i begränsad utsträckning får användas för privata
telefonsamtal inom landskapet.
KOMMUNSTY RELSEN

44

01.02.2011

PRINC IP ER FÖR PERSO NELLT SAMARB ETE
MED HAMMAR LANDS KOMMUN
Kst § 44

Eckerö kommun och Hammarlands kommun avser att pröva ett formaliserat
personellt samarbete inom främst kommunernas ekonomiförvaltningar.
Samarbetet föreslås pågå fram till den 31.12.2011 med ömsesidiga köptjänster
där den personella kompetensen i de båda kommunerna kan tillgodogöras på ett
ömsesidigt sätt.
På detta stadium behandlas ärendet som en tillfällig lösning på ett påkallat och
omgående behov av personalförstärkning av en ekonomtjänst i Eckerö kommun
och löneräkning i Hammarlands kommuner. Förslaget underlättas väsentligt av
att båda kommunerna har övergått till ett gemensamt ekonomisystem och
lönebokföringsprogram.
Eckerö kommunstyrelse har i tidigare principbeslut godkänt ett utkast till
samarbetsmodell som framlagts på tjänstemannanivå under pågående
rekryteringsprocess. Förslaget har förankrats vid personalmöten i båda
kommunerna. Ärendet skall närmast behandlas av kommunstyrelsen i
Hammarland tisdagen den 1 februari 2011. Ett antal delbeslut erfordras för
att påbörja samarbetet efter ett motsvarande och positivt inriktningsbeslut i
kommunstyrelsen i Hammarlands kommun.
Det handlar om principer för samarbetet (överenskommelse om samarbetets
omfattning och innehåll, ifrågakommande tjänster, arbetsplatser,
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kostnadsfördelning, anställningsformer och övriga tillämpningsföreskrifter).
KOMMUNSTY RELSEN

Kst § 44 forts.

44

01.02.2011

Eckerö kommun anställer i enlighet med denna överenskommelse och
personalavtal en byråsekreterare med löneräkning till huvuduppgift som
också betjänar Hammarlands kommun. Anställningen skall utannonseras och
tillsättas. En arbetsbeskrivning skall också framtagas och fastställas av
kommunstyrelsen.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Villkorat av ett positiv t inriktningsbeslut i kommunstyrelsen i Hammarlands
kommun den 01.02.2011, föreslås kommunstyrelsen att inleda
rekryteringsförfarandet av en byråsekreterare med löneräkning som
huvuduppgift till Eckerö kommun. Rekryteringsgruppen ombesörjer
utannonsering och vidare handläggning av ärendet (efter den 04.02.2011
beroende på utfallet av den pågående rekryteringen av en vikarierande
kommunekonom). Anställningen pågår till och med den 15.02.2012 med
möjlighet till förlängning. Prövotid tillämpas på fyra månader. Under
motsvarande tidsfrist finns en ömsesidig upphävningsklausul för det
kommunala samarbetsavtalet. Kommunstyrelsen antager förslag till principer
för köptjänster och personellt samarbete inom ekonomiförvaltningarna i
Hammarlands och Eckerö kommuner som utgör underlag för en gemensam
överenskommelse mellan kommunstyrelserna.
Kommunstyrelsen får också taga del av ett första förslag till arbetsbeskrivning
för den tillfälliga befattningen som byråsekreterare och löneräknare.
BE SLUT
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Kommunstyrelsen godkänner de framlagda principerna för ett personellt
samarbete inom ekonomiförvaltningarna i Eckerö och Hammarlands kommuner
med ett utbyte av köptjänster av ekonom och löneräknare på vardera c:a 50%
om ej annat överenskommes.
KOMMUNSTY RELSEN

Kst § 44 forts.

Protokolljusterarnas
signatur

44

01.02.2011

Köptjänsterna pågår under en försöksperiod fram till den 31 december 2011.
En utvärdering av samarbetet görs under hösten 2011.
Beroende på utfallet av pågående rekrytering av en vikarierande
kommunekonom under ansökningsfristen fram till den 4 februari 2011, utlyser
Eckerö kommun skyndsamt en befattning som byråsekreterare på 100% med
löneräkning som huvudsaklig uppgift. Anställningen villkoras av erforderliga
beslut och överenskommelse med Hammarlands kommun. Prövotid tillämpas.
Arbetet pågår till den 15.02.2012 med möjlighet till förlängning.
Rekryteringsgruppen i Eckerö kommun handhaver utannonsering i enlighet
med framlagt förslag. Kommunstyrelsen fastställer arbetsbeskrivning för
befattningen samt ingår överenskommelse med Hammarlands kommun om
principerna för samarbete och köptjänster mellan kommunerna.
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01.02.2011

MISSBRUKARVÅR DENS KLIEN TAVGIFTER
Kst § 45

Mariehamns stad påminner om tidigare behandla d betalningsanfordran
för innestående belopp för klientavgifter i Missbrukarvården.
Det innestående beloppet hänför sig till den del av debiterade klientavgifter
som överskrider en kostnadshöjning på 7% och som föregått kommunens
hörande i enlighet med ingånget samarbetsavtal mellan Eckerö kommun och
Mariehamns stad. Fakturan medföljer i bilaga.
Protokollerat beslut om godkännande av det nuvarande samarbetsavtalet
om Missbr ukarvården, avtalet i senaste lydelse samt tidigare beslut i detta
ärende, medföljer utskicket.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Eckerö kommunstyrelse anhängiggör tvistig fordran hos Mariehamn stads
stadskansli såsom juridiskt ombud för Missbrukarvården med en anmodan
om stadskansliets bedömning av ärendet inför vidare åtgärder.
Eckerö kommun ombeder Mariehamns stad att särskilt ta del av det ingångna
samarbetsavtalet mellan staden och Eckerö kommun och att göra sin uttolkning
av säljarens avtalsmässiga förpliktelser. Detta gäller främst stadgandet
att ”höra köparen i god tid innan verksamhetsförändringar eller andra
väsentliga förändringar planeras som påverkar kostnaderna med en ökning om
7%”. Eckerö kommun framhåller att något hörande eller annan likvärdig
information som stipuleras i avtalet ej föregått Missbr ukarvårdens ensidiga
höjning av klientavgifterna med närmare 24%. Det är Eckerö kommuns
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tolkning att ett sådant hörande borde ha föregått höjningen av klientavgifterna
och kommunen ifrågasätter därför ett retroaktivt betalningsansvar för
kostnader innan detta hörande genomfördes.
KOMMUNSTY RELSEN

Kst § 45 forts.

45

01.02.2011

BE SLUT
Eckerö kommunstyrelse beslutade att anhängiggöra tvistig fordran för
Missbrukarvårdens klientavgifter hos Mariehamn stads stadskansli
såsom juridiskt ombud för Missbrukarvården.
Kommunstyrelsen önskar efterhöra stadskansliets bedömning av
ärendet inför vidare åtgärder. Eckerö kommun ombeder Mariehamns stad att
särskilt ta del av det ingångna samarbetsavtalet mellan staden och Eckerö
kommun, att beakta och göra sin uttolkning av säljarens avtalsmässiga
förpliktelser, främst att ”höra köparen i god tid innan verksamhetsförändringar
eller andra väsentliga förändringar planeras som påverkar kostnaderna med en
ökning om 7%”.
Eckerö kommun framhåller att något hörande eller annan likvärdig information
som stipuleras i avtalet ej föregått stadens ensidiga höjning av klientavgifterna
med närmare 24%. Ett hörande av kommunens företrädare i den bemärkelse
som avtalet anger, skedde först den 13 oktober 2010 Det är Eckerö kommuns
mening att ett sådant hörande borde ha föregått höjningen av klientavgifterna
till den del som dessa överskrider 7% och kommunen ifrågasätter på denna
grund ett retroaktivt betalningsansvar för de kostnader som överskridit den
avtalsmässiga beloppsgränsen innan hörandet genomfördes.
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01.02.2011

ÅLANDS LAN DSKAPSR EGERING: U TLÅTANDE O M RÄ TT A TT FÖ RVÄRVA
OC H BESITTA FAS T EG ENDO M
Kst § 46

Ålands lan dskapsregerin g har anmodat Eckerö kommun att avge utlåtande
över rätt att förvärva och besitta fast egendom. Ansökan avser den finske
medborgaren Henrik Wahlsten med stadigvarande adress i Borgå, Finland.
Henrik Wahlsten har förvärvat äganderätt till en fjärdedel av
fastigheten T allkrogen 12:123 i Storby, Eckerö kommun, genom arvsskifte,
ytterligare en fjärdedel genom förskott på arv samt den kvarstående hälften av
fastigheten genom köpeavtal.
Fastigheten Tallkrogen RNr 43-406-12-123 har en samlad areal på 0,2420
hektar med bebyggelse och andelar i samfällda. Be gränsningen till den del
som överlåtes som förskott på arv består i att markområdet får högst omfatta tre
hektar och att den tidigare ägaren innehaft lagfart på egendomen och varit ägare
till denna under minst åtta år. Sökanden är född i landskapet 1961 och har enligt
registerutdrag varit bosatt i landskapet till 1992.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen förordar inför Ålands landskapsregering att sökanden
Henrik Wahlsten beviljas rätt att förvärva och besitta fast egendom avseende
fastigheten T allkrogen 12:123 i Storby, Eckerö kommun. Fastigheten förvärvas
till hälften genom arvsskifte och förskott på arv till bröstarvinge. Denna rätt
tillerkännes bröstarvinge enligt jordförvärvslagstiftningens villkor.
Arealbe gränsning och krav på lagfart och ägarfrister är tillgodosedda.
Henrik Wahlsten är född i landskapet och har bott i landskapet fram till
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sin utflyttning 1992. Fastigheten och tidigare markinnehav understiger 4.000
kvadratmeter och den anskaffade fastigheten utgörs inte av attraktivt eller
känsligt strandområde varvid kraven i landskapsförordning om
jordförvärvstillstånd § 4 p 1 är uppfyllda.
KOMMUNSTY RELSEN

Kst § 46 forts.
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BE SLUT
Kommunstyrelsen förordar inför Ålands landskapsregering att sökanden
Henrik Wahlsten beviljas rätt att förvärva och besitta fast egendom avseende
fastigheten T allkrogen 12:123 i Storby, Eckerö kommun. Förvärv av fastigheten
sker till hälften genom arvsskifte och förskott på arv som bröstarvinge och den
andra hälften genom köpeavtal. Henrik Wahlsten är född i landskapet och
har bott i landskapet fram till sin utflyttning 1992. Fastigheten och tidigare
markinnehav understiger 4.000 kvadratmeter och den genom köpeavtal
anskaffade fastigheten utgörs inte av attraktivt eller känsligt strandområde
varvid kraven i landskapsförordning om jordförvärvstillstånd § 4 p 1 är
tillgodosedda.
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01.02.2011

INFO RMA TIONSÄREND E:
EN TR EPR ENAD PÅ AV LOPPSPRO JEKT NO RRA KYR KO BY
TN § 4

Projektet har bjudits ut på entreprenad till de lokala entreprenörerna 4 st. och
2 st. övriga och skall vara inlämnade senast den 26.01.2011 kl. 15.0 0.
Anbudsförfrågan/entreprenadprogram enligt bilaga 1/1
I årets budget finns 52.000,00 € upptaget för projektet.
3 st. anbud hade inlämnats inom utsatt tid och öppnades enligt följande, se
bila ga 2/1.
Byggnadslov har erhållits för ledningsdragningen.
FÖRSLA G:
T ekniska nämnden besluter att anta det lägsta anbudet för utbyggnad av
avlopp till norra Kyrkoby, enligt bilaga 2/1.
BE SLUT :
Ledamot Mattias Sjöström anmälde jäv i ärendet och avlägsnade sig från
sammanträdesrummet.
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T ekniska nämnden beslöt därefter att anta Sjöströms Gräv Ab som
entreprenör för utbyggnad av avloppsledning till norra Kyrkoby, för en
totalsumma av 47.257,00 € exklusive mervärdesskall 23 %, enligt inlämnat
anbud. T ekniska nämnden beslöt vidare att kontraktsförhandlingar skall
upptas med entreprenören, samt att kontrakt upprättas mellan parterna.
Ärendet delges kommunstyrelsen för kännedom.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
TEKNISKA N ÄMNDE N
KOMMUNSTY RELSEN

Kst § 47
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BE SLUT
Kommunstyrelsen antecknade sig informationsärendet om entreprenad på
avloppsprojektet Norra Kyrkoby till kännedom.
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ANMÄ LNINGSÄR END EN
Kst § 48
•
•
•
•
•

Ålands landskapsregerin g: Kun görelse om socialvårdsplan
2011-2015 (utsändes)
Ålands Statistik- och utredningsbyrå (ÅSU B): Rapport 2010:9
Invånarnas syn på kommunernas verksamhet och organisation
Skolnämnden: Sammanträdesprotokoll 14.12.2010
Ålands Kommunförbun d: Sammanträdesprotokoll förbundsstyrelsen
2010-12-07 samt 2011-01-13
Ålands Energi: Kallelse till extraordinarie bolagsstämma 17.02.2011

BESLUT
Kommunstyrelsen antecknade sig anmälningsärendena till kännedom.
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