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Plats och tid

Kommungården tisdagen den 29 mars 2011 kl. 19.00-21.30

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

Kommunfullmäktiges ordf.

Paragrafer

Kst § 84-95

Underskrifter

Kommunstyrelsens ordförande

Protokollj ustering
Ort och ti d

Kommundirektör

Rune Söderlund
Jörgen Lundqvist
Kommungården onsdagen den 30 mars 2011 kl. 16.00

Birgitta Blomqvist

Herbert Karlsson

Protokollet framlagt till
Påseende. Plats och tid

Kommungården fredagen den 1 april 2011 kl 10.00

Intygar

Kommundirektör Jörgen Lundqvist

Utdra gets riktighet
bestyrks
Ort och ti d

Underskrift

ECKERÖ KOMM UN

SAM M ANT RÄDESPROT OKOLL
Sida

Organ

§nr

KOMMUNSTY RELSEN

84
85
86

Sammanträdesdatum

3

29.03.2011

KA LLELS E O CH BESLU TSFÖ RHET
Kst § 84

BE SLUT
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutsfört.

VAL AV PRO TO KO LLJUSTERARE
Kst § 85

BE SLUT
Kommunstyrelsen valde Birgitta Blomqvist och Herbert Karlsson
till protokollsjusterare.
Protokollet justeras onsdagen den 30 mars 2011 kl. 16.00
på Kommungården i Överby, Eckerö kommun, och framläggs
till påseende fredagen den 1 april 2011 kl. 10.00.

GO DKÄNNAND E O CH KOMPLETTER ING AV FÖ RED RAGNINGSLISTAN
Kst § 86

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

87

Sammanträdesdatum
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SAMARB ETSAV TAL INO M BARNSKYDD ET
Kst § 87

Eckerö kommunfullmäktige godkände den 21.10.2010 framlagt förslag till
personellt samarbete inom barnskyddet mellan Eckerö, Finström, Geta och
Hammarlands kommuner.
Den medelst samma beslut fastställda Instruktionen för samarbete inom
barnskyddet klargör att samarbetet gäller tjänstemän vid socialkanslierna i de
medverkande kommunerna.
I ärenden som aktualiserar myndighetsåtgärder och övriga beslut som följer
av den åländska barnskyddslagstiftningen, har den ledande tjänstemannen
rätt att förordna en behörig socialtjänsteman från annan samarbetskommun
för att handhava de uppgifter som ankommer på den ledande tjänstemannen.
Kommunfullmäktige i Eckerö framförde önskemålet att fler kommuner skulle
ansluta sig till detta samarbete: ”Saltviks kommun so manhållit om anslutning till
sama rbetsavtalet och ytterligare kommuner välkomnas i sa marbetet på de villkor som
fra mgår av avtalet.”

Hammarlands kommun har den 18.03.2011 tillskrivit Eckerö kommun med
ett förslag till utvidgat samarbete. De nya samarbetskommunerna består av
Saltviks kommun och Sunds kommun. Avtalets innehåll är oförändrat.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunfullmäktiges be slut synes omfatta en beslutsdelegation i den
utsträckning fler samverkanskommuner tillkommer medan avtalet som sådant
kvarstår oförändrat. Då Hammarlands kommunfullmäktige ämnar behandlar de
nya samarbetskommunernas anslutning till barnskyddsavtalet, föreslås ändå att
kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige formellt förordar att Saltviks och
Sunds kommuner godkännes som nya samarbetskommuner.
Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2011__

Ecke rö den __/__2011_

Ordf.
Sekr.
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Kst § 87 forts.
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Kommunstyrelsen förordar vidare inför kommunfullmäktige att
samarbetsavtalet och instruktionen för barnskyddet, som tidigare
gäller för Eckerö, Finström, Geta och Hammarlands kommuner, också
utsträcks till att omfatta Saltviks och Sunds kommuner med i övrigt
oförändrade avtalsvillkor.
BE SLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut
att tidigare fastställt och ingånget samarbetsavtal och instruktion för
barnskyddet, mellan kommunerna Eckerö, Hammarland, Finström och Geta,
utsträcks till att också omfatta Saltviks och Sunds kommuner. Avtalsvillkor
och instruktion för barnskyddet är i övrigt oförändrade.

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

MILJÖ - OCH
BYGGN ADSN Ä MN DEN
KOMMUNSTY RELSEN

18
88

Sammanträdesdatum
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08.03.2011
29.03.2011

MILJÖ - OC H BYGGNADSNÄMNDEN
UTLÅ TAN D E ÖV ER FÖ RSLAG TILL D ETALJPLAN, TO RP, EC KERÖ KOMMUN
MBN § 18

Nils-Olof Mattssons ansöker om fastställelse av en detaljplan för del av
fastigheten Västra Styrsingsudd RNr 6:89 i Torp by i Eckerö kommun.
Ansökan bilaga ½
Planbeskrivning bilaga 2/2.
Detaljplan bilaga 3/2
Rågrannars hörande bifogas till denna §.
FÖRSLA G:
Byggnads- och miljönämnden besluter att föreslå för kommunstyrelse och
kommunfullmäktige att fastställa Nila-Olof Mattssons ansökan om
fastställelse av detaljplan för del av fastigheten Västra Styrsingsudd
RNr 6:89 i Torp by i Eckerö kommun, hänvisande till kapitel 5 i Plan- och
bygglag för landskapet Åland.
BE SLUT :
Byggnads- och miljönämnden beslöt att sökanden ska kalla till samråd med
berörda parter enligt 30 § PBL.
Byggnads- och miljönämnden beslöt vidare att inbegära utlåtande från
T ekniska nämnden och kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige rörande
ansökt detaljplan för del av fastigheten Västra Styrsingsudd RNr 6:89 i
T orp by i Eckerö kommun.

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
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BEREDNIN G
I flera fall av beredning av beslut och vid beslut gällande detaljplaner,
revidering av detaljplaner samt kommunala utlåtanden över ansökningar om
jordförvärvsrätt i Eckerö kommun, har avsaknaden av kommunal
generalplanläggnin g gjort sig påmind. Detta innebär att detaljplaner
behandlas var för sig utan någon mer översiktlig, sammanhängande och
enhetlig kartläggning. Den vid det här laget ålderstigna översiktsplanen
besitter inte heller juridiskt bindande verkan för den kommunala
markanvändningen. Pågående och prognosticerad befolkningsinflyttning lär
framställa nya och spridda krav på kommunal service och infrastruktur,
samtidigt som kommunens egna ambitioner att erbjuda en allmän tillgång till
stränder samt attraktiva ströv- och rekreationsområden för både bofasta och
besökare, bör kläs i en tydlig och formaliserad dräkt genom bindande
styrdokument. Generalplanen anger huvuddra gen för markanvändningen i
hela kommunen eller de delar av kommunen som påkallar en mer detaljerad
planläggning. Generalplan kan också användas för att styra
markanvändningen och byggandet på ett särskilt avgränsat område.
Detaljplaner skall anpassas efter en sådan övergripande generalplan.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Av skäl som framgår av beredningen, förordar kommunstyrelsen inför
kommunfullmäktiges behandling, ett utlåtande med innebörd att ett samlat
generalplanförfarande etappvis inleds i Eckerö kommun i enlighet med
Plan- och byggla g kap. 4 för landskapet Åland. Delplanläggningen kan
inledas i sy dvästra Torp på det sätt som ärenderemissen från Miljö- och
byggnadsnämnden anger.

Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2011__

Ecke rö den __/__2011_

Ordf.
Sekr.
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Sida
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§nr

MILJÖ - OCH
BYGGN ADSN Ä MN DEN
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Kst § 88
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29.03.2011

BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att komplettera underlaget för
detaljplaneförslaget för bostadskvarter samt park- och trafikområden
i Västra Styrsingudd 6:89 i Torp by, genom att tillställa sökanden ett antal
frågor kring detaljplanens innehåll och det föreslagna samverkansavtalet med
kommunen vid detaljplanens genomförande. Dessa frågor avser specifikt:
1) huruvida planen avser bostadskvarter för fast bosättning,
2) planering för ledningsdragnin gar för el- och vattenförsörjning och
avloppsanslutningar samt kapacitet på reningsverk med tillhörande
driftansvar,
3) väganslutning till området och prognosticerad trafikbelastning i området,
4) eventuella kostnadskrav mot kommunen i det föreslagna
markanvändningsavtalet vid detaljplanens genomförande,
5) vilka eventuella, ytterligare exploateringsplaner som finns för den del av
fastigheten som inte omfattas av detaljplanen.
Kommunstyrelsen vidtager också i samråd med Miljö- och
byggnadsnämndens presidium och byggna dsinspektören en fördjupad intern
utredning över kommunens ekonomiska ansvar samt inlösnings- och
ersättningsskyldigheter enligt Plan- och bygglag för landskapet Åland.

Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2011__

Ecke rö den __/__2011_

Ordf.
Sekr.
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2
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SKO LNÄMNDEN:
ANSÖ KAN O M LÖ NEJUS TERING (ANSVARS TILLÄGG)
SKN § 2

KOCK UL RIKA ANDE RSSON – AN SÖKA N OM LÖNEJU ST ERIN G

SKN 14.12.2010
Bila ga:

Rubricerad ansökan
Skolans kock, Ulrika Andersson, ansöker om att få en löneförhöjning så att
samma gr undlön erläggs som för den ansvariga kocken på Solgården. Frågor
som berör lönesättning beslutas av kommunstyrelsen.

Förslag:

Skolnämnden tar ställning till ansökan och ger förslag till eventuell justering
till kommunstyrelsen.

BE SLUT:

Skolnämnden beslöt återremittera ärendet för bland annat följande
utredningar:
socialnämndens beslut i löneärendet gällande ansvariga kocken på Solgården
begär s in. (av skolföreståndaren)
kommunstyrelsens protokoll vid behandlingen av löneärendet för ansvariga
kocken på Solgården inbe gärs. (av skolföreståndaren)
en utredning över grundlönerna för kockar i Södra Ålands skolor görs upp
och presenteras för skolnämnden. (av skoldirektören)

-

Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2011__

Ecke rö den __/__2011_

Ordf.
Sekr.
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2
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SKN 15.2.2011
Bila ga: 1/1/2011 Socialnämndens och kommunstyrelsens handlingar angåen de lönesättningen
för kock och ansvarig kock vid servicehuset
2/1/2011

Utredning över kockens lönesättning i kommuner i Sö dra Å land samt Godby
högstadieskola

3/1/2011

Gällande arbetsbeskrivning för Eckerö skolas kock
Begär da utredningar har uppgjorts, se bila ga. Ulrika Andersson begär 100 €
mer i lön per månad.

Förslag:

Hänvisande till att skolans kock, Ulrika Andersson, ensam ansvarar och utför
alla administrativa uppgifter samt även har ett personalansvar (en timme/dag)
föreslår Skolnämnden för kommunstyrelsen att Ulrika Anderssons grundlön
justeras med 50 € per månad.

Beslut:

Skolnämnden omfattade förslaget.

Kst § 89

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen beviljar Ulrika Andersson motsvarande ansvarstillägg
som ansvarig kock i servicehuset, då administrativt ansvar och personalansvar
bör betraktas som likvärdiga av den gemensamma arbetsgivaren. Det noteras
att den direkta personalledning som de bå da ansvariga kockarna har, varierar
något i omfattning.

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

SKOLNÄMN DEN
KOMMUNSTY RELSEN

Kst § 89

Protokolljusterarnas
signatur
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BE SLUT
Kommunstyrelsen beviljar Ulrika Andersson ett ansvarstillägg på 50 Euro i
månaden med hänsyn till de administrativa uppgifter för budgetering,
granskning av räkningar och upphandling av varor som ankommer på henne
samt en begränsad personalledning. Ansvarstillägget är lägre än motsvarande
lönejustering för ansvarig kock vid servicehuset med hänsyn till att denna har
ett större helhetsansvar, däribland kontinuerlig personalledning under
arbetstid över en i övriga avseenden jämställd kock, att servicehuset står för
samtliga måltider för sina klienter, också under helger, liksom menyer och
kosthållning för både barnomsorg och åldringsvård. Ansvarstillägget på 50
Euro är också fastställt med hänsyn till den lönesättning för kockar inom de
kommunala skolköken i södra Ålands högstadiedistrikt som redovisats av
Skolnämnden.

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2011__

Ecke rö den __/__2011_

Ordf.
Sekr.
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REVID ER ING AV R EG LER FÖ R KEJSAR A LEXAND ER II:s STIP EN DIEFO ND
Kst § 90

Kejsar Alexander II:s Stipendiefond instiftades av handelsmannen P.Sittkoff
den 29 april 1894.
Reglerna för utdelning ur Stipendiefonden fastställdes senast av kommunstyrelsen
i maj år 2002 vid dåvarande valutakonvertering.
Stipendiefonden i åminnelse av Kejsar Alexander II av Ryssland, premierar
framgångsrika studier som bedrivs av eckeröbor vid universitet, högskola eller
yrkesskola utanför landskapet Åland.

.

Nuvarande regler för studiestöd och för folkbokförin g både i Finland och i
Sverige, påkallar ett förtydligande i tillämpningen av fondens krav på att
sökandens hemort varit Eckerö under stipulerad tid, d.v.s. året för ansöknin gen
och året dessförinnan. Studerande i Sverige bör exempelvis vara folkbokförda i
Sverige om studierna därstädes varar längre än ett år. Motsvarande regelverk
gäller i Finland för tillgodogörandet av vissa bidrag och förmåner på studieorten
men också för frister vid byte av medborgarskap, lägenhetsförmedling m.m.
Studieserviceenheten vid Ålands Arbetsmarknads- och studieservicemyndighet
rekommenderar också studerande att skyndsamt vidtaga flyttningsanmälan till
magistraten och folkbokföra sig på studieorten med hänsyn till dessa
omständigheter.
Oavsett som den studerande av angivna skäl blivit folkbokförd på studieorten
föreslås en viss frist för att säkerställa den anknytning till Eckerö som
stipendiefonden förutsätter. Den föreslagna fristen motsvarar anknytningsvillkor
enligt jordförvärvslagstiftningen.

Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2011__

Ecke rö den __/__2011_

Ordf.
Sekr.
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KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut
en förtydligande tillämpningsföreskrift som kompletterar § 2 i regler för
anhållan om stipendium från Kejsar Alexander II:s Stipendiefond.
Kom pletteringen innebär att § 2 erhåller följande lydelse:
Stipendiet tilldelas, efter att det anslagits ledigt att sökas genom kungörelse
på kommunala anslagstavlan samt genom meddelande i kommunens
informationsblad, till en studerande med hemort i Eckerö under
ansökningsåret samt det föregående året.
Så som hemort räknas alltjämt Eckerö enligt dessa regler, om den sökande tidigare
varit bosatt och folkbokförd i kommunen under minst fem år, oavsett om
denne av hänsyn till myndighetskrav sedermera har varit folkbokförd på
studieorten under ansökningsåret och året dessförinnan.
Ett avgörande krav är att flyttningsanmälan och folkbokföringen på studieorten
är föranledda av studier, och ej annan orsak.
Detta förhållande vidimeras i den utredning som den sökande skall förete över
hemort.
BE SLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att reglerna för anhållan
om stipendium från Kejsar Alexander II:s Stipendiefond på förekommen
anledning förtydligas.
Förändringen innebär att § 2 i reglerna erhåller följande lydelse:

Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2011__

Ecke rö den __/__2011_

Ordf.
Sekr.
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Stipendiet tilldelas, efter att det anslagits ledigt att sökas genom kungörelse på
kommunala anslagstavlan samt genom meddelande i kommunens
informationsblad, till en studerande med hemort i Eckerö under
ansökningsåret samt det föregående året.
Så som hemort räknas alltjämt Eckerö enligt dessa regler, om den sökande tidigare
varit bosatt och folkbokförd i kommunen under minst fem år, oavsett om
denne av hänsyn till myndighetskrav sedermera har varit folkbokförd på
studieorten under ansökningsåret och året dessförinnan.
Ett avgörande krav är att flyttningsanmälan och folkbokföringen på studieorten
är föranledda av studier utanför landskapet, och ej annan orsak.
Detta förhållande vidimeras i den utredning som den sökande skall förete över
hemort.

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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TEKN ISKA NÄMND ENS STYR DOKUMEN T O CH BUDGETBEHAND LING
Kst § 65

BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att tillställa kommunfullmäktige den framtagna
utredningen om faktiska omständigheter och slutsatser kring
tilläggsbudgeteringen av vägunderhåll på Degersandsvä gen våren 2010 samt
de rekommendationer som kommunstyrelsen tillstyrker i syfte att förebygga
liknande händelser.

Kfg § 27

KOMMUNFULLM ÄKT IGES BE SLUT
Kommunfullmäktige antecknade sig redo görelsen till kännedom.
Kommunfullmäktige ombeder kommunens revisorer att särskilt granska
ärendet.
Kommunfullmäktige omfattar de förslag till åtgärder, däribland en översyn av
T ekniska nämndens instruktion och kommunteknikerns tjänstebeskrivning som
framförs i utredningen. Kommunfullmäktige uppdrager åt kommunstyrelsen att
avge en redogörelse över verkställigheten av dessa förslag och
rekommendationer innan bokslutet för budgetåret 2010 redovisas för
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utfärda direktiv för det
fortsatta förverkligandet av Tekniska nämndens budget under 2011 på
tjänstemannanivå.

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

KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNF ULLMÄKTIGE
KOMMUNSTY RELSEN

Kst § 91 forts.

65
27
91

Sammanträdesdatum

16

01.03.2011
17.03.2011
29.03.2011

Kommunstyrelsens rekommendationer är följande:
Kom munstyrelsen finner det angeläget att se över gällande rutiner och form er
för att förbättra kommunikationen mellan ansvarig tjänsteman och
nämndordförande, eller nämndpresidium , i den Tekniska näm nden. Sådana
förbättringar uppges redan ha skett enligt uppgifter vid hörandet.
Alla parter vore betjänta av en m er strukturerad beslutsordning och
beslutsdelegation m ellan Teknisk näm nd och förvaltning. Det är tydligt att
nuvarande beslutsdelegation snarast följer en under lång tid etablerad praxis
snarare än fastställda dokument, vilket oundvikligen innebär gråzoner och
oklara ansvarslinjer.
En tydlig beslutsdelegation bör fastställas mellan tjänstemannaansvar och
politiskt ansvar klätt i belopp och åtgärdsslag, också inom förvaltningens
driftbudget. Förbättringar kan också ske inom ekonom iuppföljningen och
överlag i samarbetet m ed kommunens ekonom iförvaltning. Det finns anledning
att se över, eller snararare aktivera den inform ella komm unikationen eller
dialogen m ellan tjänsteman och förtroendevalda utifrån ett öm sesidigt ansvar.
Denna översyn om fattar också Tekniska nämndens instruktion. Utöver dessa
åtgärder påkallas en revidering av komm unteknikerns tjänstebeskrivning som
klargör och preciserar ansvarsom råden, attesteringsrätt, beloppsgränser,
beslutsdelegation m .m om dessa ej redan följer av gällande eller föreslagna
beslut.
Kommunens revisorer har delgivits kommunstyrelsens utredning och
kommunfullmäktiges beslut i ärendet. Instruktion för T ekniska nämnden samt
tjänstebeskrivning för kommunteknikern i Eckerö kommun medföljer utskicket.
Kommunstyrelsen erhåller också kopia på gällande Upphandlingsreglemente.
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KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen anger prioriteringssättning av dels, översyn av Tekniska
nämndens instruktion och kommunteknikerns tjänstebeskrivning, dels övriga
åtgärder som omfattats av kommunfullmäktige och som skall redovisas innan
bokslutet. Instruktion och tjänstebeskrivningen skall tillgodose krav på
förtydliganden i den formella beslutsordningen. Dessa än dringar erfordrar
fastställelse av kommunfullmäktige. Med respekt för den interna
bestämmanderätten inom T eknisk nämnd och förvaltning, diskuteras förslag till
en förbättrad informell avstämning av arbetsgång och ärenden mellan
förtroendevald ledning och tjänstemannanivå som kan vara vägledande för alla
parter. Sådan avstämning bör helst ske veckovis och på regelbundet
återkommande tidpunkt med en förberedd dagordning. De ssa rekommendationer
förmedlas till T ekniska nämnden för intern fastställelse. Med kommunstyrelsens
tillstyrkan vidtages personalsamråd på centralförvaltningen om de praktiska
formerna för fortsatt personellt stöd inom administration och ekonomihantering.
Kommunens internkontroll och attesteringsordning behandlas vid
avdelningschefsmöte den 28.03.2011 i syfte att erhålla en sammanhängande och
enhetlig struktur i kommunen.
Kommunens upphandlingsreglemente revideras omgående mede lst förord inför
kommunfullmäktige att skriftliga prisuppgifter, anbud och offerter är
obligatoriska vid all anskaffning av varor och tjänster som överskrider
beloppsgränsen 1.000 Euro.
Villkoret gäller oavsett om direktupphandling sker på det sätt som lagstiftningen
medgiver.
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Pris- eller anbudsförfrågan skall på motsvarande sätt ske i skriftlig form i de
varu- eller tjänsteanskaffningar som förmodas överskrida motsvarande
beloppsgräns på 1.000 Euro. Beställningar eller upphandlingsavtal över samma
beloppsgräns skall ovillkorligen ske i skriftlig form.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att inför kommunfullmäktige föreslå en generell
revidering av upphandlingsreglementet för Eckerö kommun såtillvida att alla
prisuppgifter, anbud och offerter över en beloppsgräns som överskrider, eller
kan antagas överskrida 1.000 Euro skall tillhandahållas i skriftlig form.
Ledande tjänsteman äger däremot rätt att upprätta en tjänstemannaskrivelse
som redovisar muntligt avgivna prisuppgifter från leverantör om denne ej haft
möjlighet att själv tillhandahålla sådan information. Denna skriftliga
dokumentation av prisuppgifter skall kontrasigneras av ordföranden, eller i
dennes frånvaro, av vice ordföranden i verksamhetsansvarig nämnd, innan
beställning kan ske.
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ARB ETSGRUPP FÖ R ÅLDRINGSVÅRDSFO ND
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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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.
Soc § 23

SOCIAL SEK RET ERAREN S FÖRSLA G:
Socialsekreteraren föreslår i samråd med äldreomsorgsledaren att
socialnämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen, att en arbetsgrupp
tillsätts för att utreda möjligheterna till nyttjande och användandet av
testamenterad egendom enligt fondens stadgad. Arbetsgr uppen förslås bestå
av äldreomsorgsle dare Pauliina Körkkö, Birgitta Blomqvist, Jan-Anders
Öström och Magnus Jansson. Vid behov kan även socialsekreterare Andrea
San dber g ingå i ar betsgruppen.
SOCIALNÄMNDENS BE SLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag och att uppdraget sträcker sig i första
hand fram till 31.12.2011.
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KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen tillsätter arbetsgrupp samt ordförande (sammankallande)
i arbetsgruppen. Uppdraget som består i att framlägga förslag till den långsiktiga
förvaltningen och användningen av testamenterad gåva till åldringsvården i
Eckerö kommun, skall vara avslutat
den 31.12.2011.
BE SLUT
Kommunstyrelsen tillsatte en arbetsgrupp med uppgift att framlägga förslag till
den långsiktiga förvaltningen och användningen av testamenterad gåva till
åldringsvården i Eckerö kommun.
I gruppen ingår: Jan-Anders Öström, Birgitta Blomqvist, Magnus Jansson och
Pauliina Körkkö. T ill ordförande och sammankallande utsågs Pauliina Körkkö.
Socialsekreterare Andrea Sandberg biträder arbetsgruppen vid behov.
Arbetsgruppen utser inom sig sekreterare.
Uppdraget skall vara avslutat den 31.12.2011.
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UPPLÅ TELS E A V ECKERÖ KO MMUNVAP EN
Kst § 93

Näringsnämnden behandlar vid nästa sammanträde beställning och egen
försäljning (distribution) av en kommunvimpel. Motsvarande försäljning av
kommunvimpel sker i Hammarlands kommun,
Kommunvimpeln trycks i två storlekar. Kostnaden uppskattas till c:a 40.000
SEK. Kommunvimpeln saluförs såsom marknadsföringsåtgärd, bl.a. vid
Vårmässan i Eckerö Hallen.
Inför en eventuell beställning erfordras kommunstyrelsens medgivande för
nyttjande av det upphovsrättsligt skyddade kommunvapnet på vimpeln.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen medgiver upplåtelse av Eckerö kommunvapen
för upptryckning och egen försäljning eller distribution av kommunvimpel
i Näringsnämndens regi.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att medgiva upplåtelse av Eckerö kommunvapen
för upptryckning och egen försäljning eller distribution av kommunvimpel
i Näringsnämndens regi.
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SAMTYC KE TILL FUSIO NSPLAN MELLAN Å LANDS EN ERGI AB
OC H MARIEHAMNS EN ERGI AB
Kst § 94

Aktieägare i Ålands Energi Ab har tillfrågats om samtyckeshandling gällande
den vid bola gsstämman enhälligt omfattade fusionsplanen mellan bolaget och
Mariehamns Energi Ab (se bila ga).
Samtyckeshandlingen erfordras av Patent- och registerstyrelsen för de
aktieägare som ej var företrädda vid bolagsstämman.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen samtycker i egenskap av aktieägare till den fusionsplan
som enhälligt godkänts på bolagsstämmorna mellan Ålands Energi Ab och
Mariehamns Energi Ab.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att Eckerö kommun i egenskap av aktieägare
samtycker till den fusionsplan som enhälligt godkänts på bolagsstämmorna
mellan Ålands Energi A b och Mariehamns Energi Ab.
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ANMÄ LNINGSÄR END EN
Kst § 95

Protokolljusterarnas
signatur

* Ålands landskapsregering: Beslut om rätt att äga och besitta fast egendom
(utsändes)
* Ålands landskapsregering: Remiss gällan de regelverk för bergborrade brunnar
(utsändes)
* Mariehamns stad: Inbjudan till informationsmöte om missbrukarvård,
fältarbetartjänster och T allbacken 01.04.2011 (utsändes)
* Missbr ukarvården: Slutreglering och redovisning av kostnader
för klientbesök (utsändes)
* Protokoll från Fältarbetarnas referensgrupp 07.03.2011
* Hammarlands kommun: Vänortsrepresentant, södra Ålands landskommuner
(utsändes)
* Premont AB: Hyreshöjning 01.05.2011 (delges Socialnämnden och utsändes)
* Eckerö Golf AB: Bola gsvederlag (utsändes)
* MAVI: Förskott på nationella husdjursstöd (ansökningshandlingar)
* Ålands Kommunförbund: Sammanträdesprotokoll förbundsstyrelsen
2010-12-07
* Ålands Kommunförbund: Sammanträdesprotokoll förbundsstyrelsen
2011-03-15
* Miljö- och byggnadsnämnden: Sammanträdesprotokoll 08.03.2011
* Skolnämnden: Sammanträdesprotokoll 15.02.2011
* Skolnämnden: Verksamhetsberättelse 2010
* Finlands Kommunförbund: Ny E G-förordning för samordning av system
för social trygghet (tillställes Socialnämnden)
* Finlands Kommunförbund: K ursinbjudningar
* Anhållan om vägnamn (remitterad till Kultur- och fritidsnämnden
och utsändes)
* Datainspektionen på Åland: T illsynsrapport enligt landskapslagen (2007:88)
om behandling av personuppgifter (utsändes)
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Kst § 95 forts.
* T CÅ r.f.: Protokoll vid lokal förhandling i Eckerö kommun
* Finströms kommun: Delgivning av avtal och instruktion för samarbete inom
barnskyddet
* Kopiosto: Bandinspelningsavtal 2011
BE SLUT
Kommunstyrelsen antecknade sig anmälningsärendena till kännedom.
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