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Plats och tid

Kommungården tisdagen den 15 mars 2011 kl. 19.00-21.50

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 § 72-83

Underskrifter

Kommunstyrelsens ordförande

Protokollj ustering
Ort och ti d

Kommundirektör

Rune Söderlund
Jörgen Lundqvist
Kommungården onsdagen den 16 mars 2011 kl. 16.45

Mikael Stjärnfelt

Herbert Karlsson

Protokollet framlagt till
Påseende. Plats och tid

Kommungården fredagen den 18 mars 2011 kl 10.00

Intygar

Kommundirektör Jörgen Lundqvist

Utdra gets riktighet
bestyrks
Ort och ti d

Underskrift
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KOMMUNSTY RELSEN

72
73
74

Sammanträdesdatum
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15.03.2011

KA LLELS E O CH BESLU TSFÖ RHET
Kst § 72

BE SLUT
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutsfört.

VAL AV PRO TO KO LLJUSTERARE
Kst § 73

BE SLUT
Kommunstyrelsen valde Mikael Stjärnfelt och Herbert Karlsson
till protokollsjusterare.
Protokollet justeras onsdagen den 16 mars 2011 kl. 16.45
på Kommungården i Överby, Eckerö kommun, och framläggs
till påseende fredagen den 18 mars 2011 kl. 10.00.

GO DKÄNNAND E O CH KOMPLETTER ING AV FÖ RED RAGNINGSLISTAN
Kst § 74

Protokolljusterarnas
signatur

BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna den framlagda föredragningslistan.

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2011__

Ecke rö den __/__2011_

Ordf.
Sekr.

ECKERÖ KOMM UN

SAM M ANT RÄDESPROT OKOLL
Sida

Organ

§nr

KOMMUNSTY RELSEN
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01.03.2011
15.03.2011

LÖ N OCH ANSTÄLLNINGSVILLKO R FÖR NY BYRÅSEKR ETERAR E
Kst § 64

Befattning som byråsekreterare i Eckerö kommun har lediganslagits.
Fyra ansökningar har inkommit till Eckerö kommun under ansökningsfristen
till den 21 februari 2011. Rekryteringsgr uppen har vidtagit intervjuer med
två av de sökande den 22 februari 2011.
Rekryteringsläget har redovisats vid personalmöte den 23 februari 2011.
Personal vid centralförvaltningen har givits tillfälle att avge synpunkter
fram till fredag den 25 februari 2011.
Hammarlands kommun har erhållit möjlighet att framlägga synpunkter
på de två sökande som kallats till anställningsintervjuer.
Ansökningshandlingar från dessa två sökande medföljer utskicket till
kommunstyrelsen.
Rekryteringsgruppen har samrått den 1 mars 2011 inför kommunstyrelsens
sammanträde och avger ett enhälligt förord för sökanden
Sirkka-Liisa Nordström.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade enhälligt att anställa Sirkka-Liisa Nordström
som byråsekreterare vid centralförvaltningen i Eckerö kommun i enlighet med
ingånget samarbetsavtal med Hammarlands kommun. Prövotid på fyra månader
tillämpas. Anställning sker i arbetsavtal. T illträde sker snarast.
Lön samt övriga anställningsvillkor, däribland ansökta erfarenhetstillägg,
fastställs vid kommunstyrelsens nästa sammanträde den 8 mars 2011.

Protokolljusterarnas
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Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrkes
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01.03.2011
15.03.2011

Rekryteringsgruppen har efter förhandling med Sirkka-Liisa Nordström
tillstyrkt en uppgiftsrelaterad lön på 2.350 Euro i månaden som
byråsekreterare i Eckerö kommun under anställningsperioden från den
4 april 2011 fram till den 21 februari 2012. Prövotid på fyra månader
tillämpas. Det ankommer på den anställde själv att ansöka om årsbundna
erfarenhetstillägg. Sirkka-Liisa Nordström har anhållit om att de årsbundna
erfarenhetstillägg och tillhörande semesterrätt som godkänts av hennes
tidigare arbetsgivare också tillgodoräknas av Eckerö kommun.
Mariehamns stad har den 12.04.2006 tillerkänt Sirkka-Liisa Nordström ett
årsbundet individuellt tillägg på 10% från och med den 01.03.2006.
Det årsbundna tillägget avsåg vid tillfället drygt 16 års tjänstgöring. Detta
berättigade henne till full semesterrätt. Hon har tjänstgjort drygt fem år i
Mariehamns stad vid anställningens påbörjande i Eckerö kommun enligt
uppvisat tjänstgöringsintyg (se bilaga).
Rekryteringsgruppen föreslår att Sirkka-Liisa Nordström tillerkänns ett
årsbundet individuellt tillägg på 10 % från anställningens påbörjande samt
full semesterrätt.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att tilldela Sirkka-Liisa Nordström en
uppgiftsrelaterad lön på 2.350 Euro i månaden som byråsekreterare i Eckerö
kommun under anställningsperioden från den 4 april 2011
fram till den 21 februari 2012. Prövotid på fyra månader tillämpas.
Sirkka-Liisa Nordström tillerkänns ett årsbundet individuellt tillägg på 10%
och full semesterrätt med 38 dagar enligt ansökan och företedd utredning.

Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2011__

Ecke rö den __/__2011_
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Sekr.
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FAS TS TÄ LLAND E AV ARBETSB ESKR IVNING
FÖ R BYRÅSEKR ETERAR E ( LÖ NERÄ KNING)
Kst § 76

Förslag till arbetsbe skrivning för nyanställd byråsekreterare (löneräkning)
medföljer utskicket. Arbetsbeskrivningen har delgivits Hammarlands kommun.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen fastställer förslag till preliminär arbetsbeskrivning för
byråsekreterare (löneräkning) under 2011. Arbetsbeskrivningen kan komma
att revideras i ett senare skede beroende på samarbetsavtal med Hammarlands
kommun och interna förändringar av uppgifter och ansvar inom kommunens
ekonomiförvaltning. Kommunstyrelsen preciserar arbetsbeskrivningen till att
omfatta löneräkning som huvudsaklig syssla. På motsvarande sätt preciseras
den tidigare fastställda och gällande arbetsbeskrivningen för byråsekreterare
i Eckerö kommun att omfatta allmän ekonomiförvaltning.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att fastställa arbetsbeskrivning för
byråsekreterare (löneräkning) i Eckerö kommun.
Arbetsbeskrivningen delgives den anställde och Hammarlands kommun.
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KO MMUN AL NÄ MNDSTRUKTU R I EC KERÖ KO MMUN
Kst § 77

I samband med den pågående reviderin gen av Förvaltningsstadga för
Eckerö kommun, inleddes en disk ussion om kommunens fortsatta
nämndstruktur. De förändringar som kan aktualiseras och omfattas av
kommunfullmäktiges beslut skulle därme d träda i kraft inför nästa
mandatperiod efter kommunalvalet 2011 och beaktas i
nomineringsförfarandet dessförinnan.
BAK GRUND
Kommunerna består juridiskt sett av en förtroendevald beslutsstruktur med
kommunfullmäktige som högsta beslutande organ och kommunstyrelsen som
dess verkställande instans med erforderlig beslutsdele gation.
Kommunfullmäktige inrättar och tillsätter nämnderna. Vissa nämnder är
också obligatoriska enligt lagstiftning. T ill sådana lagstadga de nämnder
exempelvis Centralvalnämnd och Biblioteksnämnd.
Kommunerna har i övrigt stort handlingsutrymme att själva utforma den
förtroendevalda nämnd- och beslutsordningen utifrån egna förutsättningar.
Denna kan variera med hänsyn till kommunens befolkningsmängd och
prioriterade frågor. Nämnder som räknas som myndigheter och kan äga
personalansvar, inrättas vanligen för att behandla ärenden inom vissa
bestämda verksamhets- och ansvarsområden. Syftet är att tillgodose och
att underlätta ett förtroendevalt inflytande över beslut och verksamhet.
I landskapet Åland finns också sedan länge gemensamma nämnder inom
naturliga samarbetsområden som skola (högstadium) eller brandväsende.
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Propåer om gemensamma nämnder inom miljö-, byggnads- och
teknikområdet har tidigare framlagts i samarbetsdiskussionerna med
Hammarlands kommun.
KOMMUNSTY RELSEN

Kst § 77 forts.

77

15.03.2011

T renden i såväl landskapet som i nordiska länderna, har gått mot allt färre
eller sammanslagna nämnder med bre dare ansvarsområden.
Detta har skett både med hänsyn till rekryteringsmöjligheterna av tillräckligt
många aktiva och intresserade förtroendevalda, men också för att garantera en
helhetssyn och ett samlat, integrerat ansvar över kommunala verksamheter.
Integrerat beslutsfattande gäller t.ex. kommunal ekonomi, hållbar utveckling,
internationalisering m.m. T renden mot bredare kommunala ansvarsområden
för förtroendevalda, går däremot på kontrakurs med en alltmer
ämnesspecialisera d och fackorienterad tjänstemannakår.
Följande nämnder finns inrättade i Eckerö kommun utöver Centralvalnämnden
och gemensamma nämnder under innevarande mandatperiod:
Socialnäm nd
Miljö- och byggnadsnäm nd
Teknisk näm nd
Skolnäm nd
Näringsnäm nd
Kultur- och fritidsnämnd (biblioteksnämnd)
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Uppdraget har bestått i att finna en alltmer kompakt och begränsad, men
motiverad och effektiv nämndstruktur. I detta syfte föreslås följande
förändringar som underställs nuvarande nämnder i ett formellt
remissförfarande. Kommunstyrelsen önskar yttrande inom april månad 2011.
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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. Näringsbere dningen har
tillgång till föredragande och sekreterare samt verkställande tjänsteman på
kommunens centralförvaltning.
Motiveringar
Kommunsektorn i landskapet Åland har ett synnerligen begränsat
tillsynsansvar inom miljöområdet medan kommunens T ekniska nämnd svarar
för miljöteknisk service i form av drift av reningsverk och pumpstationer
samt ett alltmer utbyggt kommunalt avloppsledningsnät. Fastighetsskötseln
som ingår i T ekniska nämndens ansvarsområde har blivit alltmer inriktad på
energieffektiviseringsåtgärder och miljöanpassningar. T illsyn över enskilda
avlopp har ett naturligt samband med kommunens övriga avloppshantering.
Detta motiverar en miljöteknisk nämnd.
Miljö- och byggnadsnämnden kommer i ökad utsträckning att behöva arbeta
med planinstrumentet för kommunens långsiktiga markanvändning, både i
generalplaner och kommunöversikt samt förekommande detaljplanläggning.
Namnbytet till Plan- och byggnadsnämnden markerar denna förändring men

Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2011__

Ecke rö den __/__2011_

Ordf.
Sekr.

ECKERÖ KOMM UN

SAM M ANT RÄDESPROT OKOLL
Sida

Organ

§nr

Sammanträdesdatum

10

innebär ingen förändring i sig vad avser gä llande nämndinstruktion. Ansvaret
som renhållningsmyndighet överförs till Miljötekniknämnden som redan
svarar för miljöservice i vid bemärkelse men också kommunens
fastighetsförvaltning varvid synergieffekter torde föreligga.
KOMMUNSTY RELSEN

Kst § 77 forts.

77

15.03.2011

Ett parallellt förslag i den utsträckning nuvarande nämndstruktur behålles,
är att minska antalet ledamöter i nämnderna till fem i myndighetsutövande
nämnder samt tre i Näringsnämnden (denna möjlighet finns redan i
instruktionen) om Näringsnämnden ej omvandlas till beredning varvid
beslutsansvar vid myndighetsutövning åvilar kommunstyrelsen).
Utöver detta tillställs Hammarlands kommun en förutsättnin gslös förfrågan
om synpunkter på en gemensam Socialnämnd eller i första hand en
gemensam socialförvaltning.
Hammarlands kommun tillställs också en förfrågan om förutsättningar finns
för andra gemensamma nämnder och samverkansorgan.
BE SLUT
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.
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3) En nyinrättad Miljötekniknämnd som övertager miljöuppgifter från den
nuvarande Miljö- och byggnadsnämnd och således innebär ett samgående
av tidigare Miljönämnd och Teknisk 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
beslutsdele gation inom sin budget och ansvarsområde enligt instruktion
medan erforderliga myndighetsbeslut ombesörjs av kommunstyrelsen.
5. Såsom alternativförslag till förslag 2-3 tillfrågas nämnderna om synpunkter
på en Byggnadsteknisk nämnd som består av en sammanslagning av den
nuvarande Miljö- och byggnadsnämnden samt T ekniska nämnden.
Hammarlands kommunstyrelse tillfrågas om kommunens bedömning av
inrättandet av gemensamma nämnder med Eckerö kommun och, om sådant
intresse finns, vilka nämnder som kan vara aktuella under den närmaste
mandatperioden eller i ett senare skede.
Eckerö kommun riktar en särskild fråga till Hammarlands kommun om
möjligheten till en gemensam Socialnämnd med Hammarlands kommun.
De kommunala nämnderna och Hammarlands kommun ombedes att inkomma
med sina remissyttranden senast inom april månad 2011.
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KO MMUN FULLMÄKTIG E:
REMISS O M HÖ JNING AV HEMVÅR DSSTÖ DET
Kfg § 98

Höjning av hemvårdsstödet
Henrietta Hellström yrkade att hemvårdsstödet skulle höjas från nuvarande 390
Euro i månaden till 449 Euro i månaden. Förslaget har av socialförvaltningen
kostnadsberäknats till 8.500 Euro utifrån nuvarande nyttjandegrad. Yrkandet
vann ej understöd. Jan-Erik Mattson, Jan-Anders Öström och Monica
Häggblom föreslog i stället att 10.300 Euro budgeteras för kostnadsstället
varvid motsvarande anslag för icke-kommunal barndagvård utgår. Nivån på
hemvårdsstödet bereds och föreslås av kommunstyrelsen inför vidare beslut i
kommunfullmäktige.
KOMMUNFULLM ÄKT IGES BE SLUT
Höjning av hemvårdsstödet
Kommunfullmäktige beslutade att uppdraga åt kommunstyrelsen att utreda och
bereda ett förslag i enlighet med kommunfullmäktiges budgetering med ett
förhöjt anslag för hemvårdsstödet.
Det ankommer på kommunstyrelsen att framlägga ett förslag på lämplig nivå för
det höjda hemvårdsstödet inom ramen för budgeterade medel på 10.300 Euro.

Kst § 29

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till Socialnämnden för sakgranskning och
yttrande inom februari 2011 för den fortsatta beredningen.
BE SLUT

Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2011__

Ecke rö den __/__2011_

Ordf.
Sekr.

ECKERÖ KOMM UN

SAM M ANT RÄDESPROT OKOLL
Sida

Organ

§nr

Sammanträdesdatum

13

Kommunstyrelsen beslutade att remittera ärendet till Socialnämnden för
sakgranskning och yttrande inom februari 2011 för den fortsatta beredningen.
KOMMUNF ULLMÄKTIGE
KOMMUNSTY RELSEN
SOCIALNÄ MN DEN
KOMMUNSTY RELSEN

Soc § 26

98
29
26
78

16.12.2010
25.01.2011
21.02.2011
15.03.2011

Bila ga – Beslut från ÅLR
Socialnämnden har fått i uppdrag att utreda och bereda ett förslag till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige angående höjning av
hemvårdsstödets grunddel. I nulä get följer Eckerö kommun den aktuella
lagstiftningen när det gäller hemvårdsstöd. Det innebär att grunddelen är
390,00 €/månad och den kan sökas från det att föräldrapenningen har
upphört fram tills dess att barnet fyller 3 år (förutsatt att familjen inte
nyttjar kommunal dagvård).
Syftet är att lagen om stöd för vård av barn i hemmet skall revideras, men
tidsplanen för en revidering är oklar.
Kommuner som gjort undantag
Socialsekreteraren har varit i kontakt med flera kommuners förvaltningar för
att försöka skapa en bild av hur övriga kommuner i lan dskapet har resonerat
kring hemvårdsstödet. Hammarlands kommun (fram till juli 2011) och
Mariehamns stad (hela år 2011) har förlängt möjligheten att söka
hemvårdsstödets grunddel me d ett år (tills barnet blir fyra år). I Hammarland
har fem familjer under år 2009 och sju familjer under år 2010, beviljats
hemvårdsstöd för ett fjärde år. I Mariehamns stad har motsvarande antal
familjer varit 28 under år 2010, och antalet familjer per månad har varierat
mellan 6-19 st. Hammarlands kommun har få barnomsorgsplatser och målet
har varit att fler familjer skall nyttja hemvårdsstödet i stället för at söka
kommunal barnomsorgsplats. I Mariehamn har man tack vare stödet inte
behövt planera för ytterligare barnsomsorgsplatser än de befintliga.

Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2011__

Ecke rö den __/__2011_

Ordf.
Sekr.

ECKERÖ KOMM UN

SAM M ANT RÄDESPROT OKOLL
Sida

Organ

§nr

KOMMUNF ULLMÄKTIGE
KOMMUNSTY RELSEN
SOCIALNÄ MN DEN
KOMMUNSTY RELSEN

98
29
26
78

Sammanträdesdatum

14

16.12.2010
25.01.2011
21.02.2011
15.03.2011

I Saltvik har man begränsat med daghemsplatser och tillämpar under år 2011 ett så
kallat ”Saltviks-tillägg” på grunddelen. T illägget motsvarar en summa på 110,00 €
månad. Även Jomala kommun har ett tillägg på 60,00 € månad på grunddelen
(höjningen beaktas även på tvillingtillägget som är en halv grunddel). Motiveringen till
beslutet var att det inte blivit någon indexjustering under de senaste åren. Innan
höjningen gjorde även Jomala kommun en enkätundersökning där det framkom att
familjerna anser att grunddelen skall höjas dubbelt upp för att det skall sporra
familjerna till att stanna hemma med barnen tills de är tre år. Jomala kommun har i
detta skede inte märkt av att trycket på barnomsorgsplatserna skulle ha minskat. I de
flesta kommuner har förslagen till ändringar kommit från politiskt håll.
Eckerö kommuns situation
Eckerö kommun har i nulä get sex familjer som lyfter hemvårdsstödets grunddel och en
familj som lyfter tvillingtillägg (en halv grunddel per månad). Utgående från
befolkningsregister uppskattas antalet utbetalda grunddelar för hela år 2011 att bli 120
stycken. Ett beslut om att höja hemvårdsstödets grunddel, för perioden januaridecember 2011, på 59,00 €/månad uppskattas motsvara en kostnad på ca 7 100,00 €.
Motsvarande kostnad för motsvarande höjning för perioden april-december uppskattas
till ca 6 050,00 €.
Kommunen har bra med barnomsorgsplatser. I nulä get är det fullt på Småpigorna, men
det finns fyra barn som vid behov kan flyttas upp till avdelningarna för äldre barn. Då
skulle det frigöras fyra platser på småbarnsavdelningen och det skulle ändå finnas två
platser lediga på da ghemmet Nyckelpigan. Inför hösten kommer åtta barn att börja
skolan och under år 2011 är det (enligt nuvarande uppgifter) elva barn som fyller tre år,
varav sex stycken redan är inom barnomsorgen, vilket betyder att kommunen borde ha
tillräckligt med barnomsorgsplatser framöver.
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I december 2010 beslöt socialnämnden att godkänna förslaget till
omstruktureringar inom daghemmet Nyckelpigan. Omorganiseringen skulle
gälla un der en prövoperiod år 2011. Omorganiseringen grun dade sig på att
allt fler familjer väljer att ha sina barn i heltidsvård än i halvtidsvård.
Omorganiseringen innebar att gruppassistenten ”går över till nuvarande
lillpigan” och att arbetstiderna på lillpigan ändras på så sätt att personalen inte
längre arbetar samtidigt (mellan kl 9.00-14.00) utan att en personal börjar
tidigt och en annan sent samt att den tredje täcker upp under da gen (se bila ga
för närmare information). Omstruktureringen fungerar bra, men
personalresurserna på ”tidigare lillpigan” är knappa, vilket beror på att de tre
befattningarna som finns där är alla deltid och det är svårt att få
personalresurserna att täcka upp arbetsda gen. Detta innebär att utvärderingen
antagligen kommer att visa att det behövs mera personalresurser på
Nyckelpigan för att vi skall kunna ordna barnomsorg enligt familjeras behov.
SOCIAL SEK RET ERAREN S FÖRSLA G:
Socialsekreteraren föreslår att socialnämnden besluter att föreslå inför
kommunstyrelse och – fullmäktige att kommunen inte går in för att höja
hemvårdsstödets grunddel. Denna kostnad föreslås att kommunen sparar in på
och istället reserverar pengarna för befintlig verksamhet som är lagstadga d, i
första hand barnomsorgen.
En socialnämndsledamot föreslår att socialnämnden besluter att föreslå inför
kommunstyrelse och – fullmäktige att hemvårdsstödets grunddel höjs från
390,00 €/månad till 449,00 €/månad. Motiveringen är den att höjningen ryms
inom ramen för budgeten och att barnfamiljerna ska få det här stödet.
Förslaget får understöd.
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Henrietta Hellström, Susann Fagerström, Ann Österman och Jan-Anders
Öström röstar för socialnämndsledamotens förslag. Rune Söderlund och Gun
K Rosenqvist röstar för socialsekreterarens förslag. Magnus Jansson lägger
ner sin röst.
SOCIALNÄMNDENS BE SLUT :
Socialnämnden besluter efter omröstning att föreslå inför kommunstyrelse
och – fullmäktige att hemvårdsstödets grunddel höjs från 390,00 €/månad till
449,00 €/månad.

Kst § 78
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Socialförvaltningen har gjort en förtjänstfull utredning över bevekelse grunder
för en allmän höjning av hemvårdsstödet - liksom uppföljning och
prioriteringssättningar inom socialvårdens totalekonomi. Det finns
rättviseskäl som talar för kommunfullmäktiges förslag till höjning av stödet,
däriblan d kompensation för utebliven indexjustering. Samtidigt är det
angeläget att av prejudicerande skäl, tillämpa största möjliga enhetlighet i
offentliga
stödnivåer
mellan kommunerna.
Detta
innebär
att
kommunfullmäktiges budgetering för förväntad höjning är korrekt och
bibehålles
tills
vidare,
men
kommunstyrelsen
rekommenderar
kommunfullmäktige att avvakta Lagtingets punktbeslut om endera en allmän
höjning av hemvårdsstödet, eller de eventuella och övriga justeringar som kan
följa i revideringen av la gstiftningen då denna också kan medföra
följdverkningar för andra kommunala beslut och planeringsåtgärder.
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BE SLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut
att kommunfullmäktige avvaktar normgivande beslut i Lagtinget om en
generell och lagstadgad förändring av nivån på hemvårdsstödet innan höjning
av stödet verkställes.
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15.03.2011

PRINC IP ER FÖR INDRIVNING AV KO MMUN ALA FORDRINGAR
Kst § 79

Gällande be slut om indrivningsrutiner i Eckerö kommun härrör från år 2002
och medföljer i bilaga.
Rutinerna har varit föremål för översyn och vissa revideringsförslag från
ekonomiförvaltningen i syfte att påskynda indrivningsförfarandet i samband
med avstämningar. Denna revidering samt att vissa andra preciseringar
föreslås göras i instruktionen.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Gällande be slut om indrivningsprinciper för utestående fordringar i Eckerö
kommunförvaltning Kst § 188 den 03.09.2002, revideras på följande sätt:
Påminnelse för obetald faktura utgår omgående efter förfallodatum då
vidtagen avstämning påvisar att betalning ej erlagts. Faktura skall betalas
inom två veckor efter denna första påminnelse. Om faktura ej är betald inom
dessa två veckor utgår ytterligare en påminnelse med krav på betalning inom
tio dagar. Det klargöres i denna andra påminnelse att indrivning av utestående
fordran kommer att vidtagas.
Allmän dröjsmålsränta, för närvarande 8% utgår för tid mellan förfallodatum
och inbetalning om inte kommunstyrelsen beslutat om lägre ränta av särskilt
angivna skäl.
Sär skilda bestämmelser gäller för fordringar enligt sociallagstiftning och
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hyreslagstiftning. I övrigt tillämpas nuvarande bestämmelser.

KOMMUNSTY RELSEN

Kst § 79 forts.

79

15.03.2011

BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att revidera gällande principer för indrivning av
utstående fordringar enligt beslut Kst § 188 den 03.09.2002, på följande sätt:
Påminnelse för obetald faktura utgår omgående efter förfallodatum då
vidtagen avstämning påvisar att betalning ej erlagts. Faktura skall betalas
inom två veckor efter denna första påminnelse. Om faktura ej är betald inom
dessa två veckor utgår ytterligare en påminnelse med krav på betalning inom
tio dagar. Det klargöres i denna andra påminnelse att indrivning av utestående
fordran kommer att vidtagas.
Allmän dröjsmålsränta, för närvarande 8% utgår för tid mellan förfallodatum
och inbetalning om inte kommunstyrelsen beslutat om lägre ränta av särskilt
angivna skäl.
Hänvisningarna till indragen kommunal service utgår ur de allmänna
principerna då sådana konsekvenser, hävningsrätt, uppsägning av avtal m.m.
följer av ingångna avtalsvillkor mellan kommunen och kommunens
abonnenter.
Sär skilda bestämmelser gäller för fordringar enligt sociallagstiftning och
hyreslagstiftning.
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15.03.2011

PERSO NALÄREND E: S EMES TERP LAN LÄGGNING PÅ KO MMUNKANSLIET
Kst § 80

Seme sterplanläggning har påbörjats på kommunkansliet. Uttag av
semester under innevarande semesterår till och med den 30 april 2011
försvåras emellertid av den samlade arbetsbelastningen och vakansen på
kommunekonomtjänsten. Samtidigt pågår övergången till nytt
ekonomisystem med tillhörande kurser liksom inskolning av nyanställd
byråsekreterare.
Kommunstyrelsen har i beslut Kst § 39 den 23.02.2010 som medföljer
i bila ga, intagit en principiell och restriktiv hållning till rätten att spara och
överföra semesterdagar från ett semesterår till ett annat.
Kvarstående sem este r 10.03.2011 av se meste rår 2010-2011
Håkan Häggblom
10 dagar
Rune Småroos
8 dagar (bevilja d semesteruttag av
8 dagar i april)
Maggi Häggblom
9 dagar
Agneta Andersson
Jörgen Lundqvist
25 dagar (bevilja d semester med fem dagar
i april)
Maggi Häggblom och Håkan Häggblom har tillskrivit kommunstyrelsen
i ärendet.
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KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen medgiver rätt att spara och överföra semesterdagar från
semesteråret 2010-2011 till det nya semesteråret 2011-2012 enligt
personalens önskemål för att säkerställa den personella närvaro som krävs för
att verkställa övergången till nytt ekonomisystem, in skolning av nyanställd
byråsekreterare och i övrigt upprätthålla servicenivån på kommunkansliet.
Kommunstyrelsen beslutar att kommunkansliet håller stängt veckorna
27, 28 och 29 sommaren 2011.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att med hänsyn till rådande och exceptionella
omständigheter på kommunkansliet, bevilja Maggi Hä ggblom och Håkan
Häggblom ett tillfälligt undantag från tidigare gällande principer om
semesterläggningen. Be slutet innebär att semesteråret som avslutas den 30
april 2011, utsträcks till den 15 juni 2011 för att möjliggöra uttag av
innestående semester från tidigare semesterår utan att den behöver sparas.
Kommunstyrelsen uppmanar kommunkansliets personal att i görligaste mån
ta ut tillfälliga semesterdagar där arbetsuppgifter och arbetsgång
medger detta.
Kommunstyrelsen beslutade att kommunkansliet håller semesterstängt under
veckorna 27, 28 och 29 sommaren 2011 för att underlätta
semesterplanläggningen.
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REVID ER AD DETA LJPLAN FÖ R KÄRINGSUNDS C AMPING,
KÄR INGSUND, STO RBY, EC KERÖ KO MMUN
MBN § 19

Käringsunds Camping, genom Kurt-Olof Eriksson ansöker om fastställelse av
en reviderad byggnadsplan för del av fastigheten Hinders RNr 9:45 i Storby
by i Eckerö kommun. Bilaga 4/2
Revidera d byggna dsplan daterad den 18.10.2010. Bilaga 5/2
Rågrannars hörande bifogas till denna §.
FÖRSLA G:
Byggnads- och miljönämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige att fastställa Käringsunds Camping, genom Kurt-Olof
Eriksson ansökan om fastställelse av reviderad byggnadsplan för del av
fastigheten Hinders RNr 9:45 i Storby by i Eckerö kommun, hänvisande till
kapitel 5 i Plan- och byggla g för landskapet Åland.
BE SLUT :
Byggnads- och miljönämnden beslöt att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige att fastställa Käringsunds Camping, genom Kurt-Olof
Eriksson ansökan om fastställelse av reviderad byggnadsplan för del av
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fastigheten Hinders RNr 9:45 i Storby by i Eckerö kommun, hänvisande till
kapitel 5 i Plan- och byggla g för landskapet Åland.

MILJÖ - OCH
BYGGN ADSN Ä MN DEN
KOMMUNSTY RELSEN

Kst § 81

19
81

08.03.2011
15.03.2011

Käringsunds Camping ansöker om fastställelse av en reviderad detaljplan
för campingområdet i Käringsund, på fastigheten Hinders RNr 9:45 i Storby
by, Eckerö kommun.
Förändringarna hänför sig till markområden väster om Käringsundsvä gen
där inlösen av tillandning från Storby bysamfällighet ger möjlighet till
båthamn samt anslutande parkområde. Samtycke från samtliga grannar
medföljer ansökan.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut
att den reviderade detaljplanen för Käringsunds Camping på fastigheten
Hinders RNr 9:45 i Storby, Eckerö kommun, fastställs.
Kommunstyrelsen föranstaltar om utställande av detaljplanförslag enligt
Plan- och byggla g för landskapet Åland kap. 6 § 31.
BE SLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut
att den reviderade detaljplanen för Käringsunds Camping, på fastigheten
Hinders RNr 9:45 i Storby by, Eckerö kommun, fastställs.
Kommunstyrelsen föranstaltar om utställande av detaljplanförslag för
Käringsunds Camping, på fastigheten Hinders RNr 9:45 i Storby by, Eckerö
kommun enligt Plan- och bygglag för landskapet Åland kap. 6 § 31.
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15.03.2011

KO MMUN AL MAR KNA DSFÖ RING
Kst § 82

Kommunstyrelsen har tidigare diskuterat anskaffning av
marknadsföringsmaterial. I synnerhet har behovet av nyanskaffning av
kommunala pennor påtalats.
Kommunkansliet har tagit del av flera prisförfrågningar på pennor med
tillhörande tryck med kommunvapen och texten ”Eckerö kommun
www.eckero.ax. ”.
Redovisning av prisuppgifter sker vid kommunstyrelsens sammanträde.
Färgsättningen skall bestå av kommunvapnets färger i silver och rött.
Dessa pennor skulle också kunna användas som marknadsföring
vid kommunens deltagande i Vårmässan den 7-8 maj 2011.
Näringsnämnden saknar emellertid budgetmoment för detta ändamål.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen frigör medel motsvarande 1.100 Euro ur sina
dispositionsmedel för att anskaffa c:a 1.000 kulspetspennor med kommunens
vapen i färgerna silver och rött för marknadsföringsändamål och egen
användning på kommunkansliet.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att anslå 1.100 Euro ur kommunstyrelsens
dispositionskonto för anskaffning av c:a 1.000 kulspetspennor för
marknadsföringsändamål och för egen användning. Dessa förses med
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kommunvapnet i tryck i färgerna rött och silver samt texten ”Eckerö
kommun” och angivelse av kommunens web-adre ss ” www.eckero.ax”.
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EN ERGIEFFEKTIVISER INGSÅ TGÄRD ER PÅ SERVIC EHUSET SOLGÅRD EN
Kst § 83

Energigruppen i Eckerö kommun, har berett förslag till energiförbättringar på
servicehuset Solgården efter vidtagen energibesiktning. Ett samlat åtgärdsförslag har framtagits.
Samtliga handlingar, däribland konsultrapporter, medföljer i utskicket.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen frigör medel ur kommunstyrelsens investeringskonto för
energieffektivisering till: Vatten- och avloppsanläggning med 4.850,00 Euro,
demontering av 14 handdukstorkar med 4.340,00 Euro samt demontering av
effektbegränsningen på elpanna 2 motsvarande uppskattad arbetskostnad till
högst 210,00 Euro.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att frigöra medel ur kommunstyrelsens
investeringskonto för energieffektivisering till energieffektiviseringsåtgärder på
servicehuset Solgården enligt Energigr uppens förslag. Åtgärderna omfattar:
1. Vatten- och avloppsanläggning med 4.850,00 Euro,
2. Demontering av 14 handdukstorkar med 4.340,00 Euro samt
3. Demontering av effektbegränsningen på elpanna 2 motsvarande en uppskattad
arbetskostnad till högst 210,00 Euro.
Den totala investeringskostnaden uppgår till 9.400 Euro.
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