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Plats och tid

Kommungården tisdagen den 21 juni 2011 kl. 19.00-22.05

Beslutande

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

Frånv. ers. Chri stensen, Maria

Föredragan de

Lundqvist, Jörgen

Kommundirektör

Öv riga närv arande

Löfström, Marie
Grönlund, Maarit
(K st § 146-150 kl. 19.00-20.10)

Kommunfullmäktiges ordf.
Ekonomichef

Paragrafer

Kst § 146-165

Underskrifter

Kommunstyrelsens ordförande

Protokollj ustering
Ort och ti d

Frånv.

Kommundirektör

Rune Söderlund
Jörgen Lundqvist
Kommungården torsdagen den 23 juni 2011 kl. 15.45

Mikael Stjärnfelt

Herbert Karlsson

Protokollet framlagt till
Påseende. Plats och tid

Kommungården måndagen den 27 juni 2011 kl. 10.00

Intygar

Kommundirektör Jörgen Lundqvist

Utdra gets riktighet
bestyrks
Ort och ti d

Underskrift
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146
147
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Sammanträdesdatum

3

21.06.2011

KA LLELS E O CH BESLU TSFÖ RHET
Kst § 146

BE SLUT
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutsfört.

VAL AV PRO TO KO LLJUSTERARE
Kst § 147

BE SLUT
Kommunstyrelsen valde Mikael Stjärnfelt och Herbert Karlsson
till protokollsjusterare.
Protokollet justeras torsdagen den 23 juni 2011 kl. 15.45
på Kommungården i Överby, Eckerö kommun.

GO DKÄNNAND E O CH KOMPLETTER ING AV FÖ RED RAGNINGSLISTAN
Kst § 148

Protokolljusterarnas
signatur

BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna den framlagda föredragningslistan
med tillägg för extra-ärendena Kst § 157: Tekniska nämndens slutredovisning
av avloppsprojekt Norra Kyrkoby, Kst § 158: T ekniska nämndens redovisning
av kostnader för snöplogning, Kst § 159: T ekniska nämndens redovisning av
kostnader för sandning, Kst § 160: Socialnämnden: Utlåtande över lagstiftning
om hemvårdsstöd, Kst § 161: Ålands förvalt ningsdomstol: Bemötande av
inlaga från Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, Kst § 162: Avtal med
Posten Åland om förhandsröstning, Kst § 163: Ålands landskapsregering:
Utlåtande över jordförvärvsansökan samt Kst § 164: Lägenhetsförmedling.

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2011__

Ecke rö den __/__2011_

Ordf.
Sekr.

ECKERÖ KOM MUN

SAM M ANT RÄDESPROT OKOLL
Sida

Organ

§nr

KOMMUNSTY RELSEN

148

Sammanträdesdatum
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21.06.2011

Kst § 148 forts. Anmälningsärendena erhåller därmed ny paragrafering som Kst § 165 och
kompletteras med följande ärenden:
* Ålands landskapsregering: Beslut om villkor för beviljande av stöd för
avfallshantering, vatten- och avloppsåtgärder samt räntestöd för vatten- och
avloppsåtgärder (tillställd Miljö- och byggnadsnämnden och T ekniska
nämnden)
* Ålands landskapsregering: Upplysning om körningsplikt
* Ålands landskapsregering: Beslut om jordförvärvstillstånd (tillställes
kommunfullmäktige)
* T ekniska nämndens protokoll 31.05.2011
* Skolnämndens protokoll 14.06.2011
* Ålands Statistik- och utredningsbyrå (Å SUB): Arbetsmarknadsbarometern
2011 – Rapport 2011:5

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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KOMMUNSTY RELSEN

149

Sammanträdesdatum
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21.06.2011

EKO NOMIUPPFÖ LJNING
Kst § 149

Ekonomichef Maarit Grönlund har framtagit budgetuppföljning för perioden
januari-april 2011. Handlingen medföljer utskicket.
Kommunstyrelsen erhåller vidare skatteredovisning samt kompletterande
uppgifter om utdelning av samfundsskatt. Maarit Grönlund har därtill gjort en
översyn över förutsättningar för förtida avslutande av kommunala lån.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen antecknar sig budgetuppföljningen till kännedom.
Förutsättningar saknas för förtida avslutande av kommunala lån då detta ej
är ekonomiskt fördelaktigt.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att anteckna sig budgetuppföljningen januari-april
2011 samt skatteredovisningen till kännedom.
Kommunstyrelsen finner utifrån ekonomichefens redovisning att det för
närvarande ej är ekonomiskt fördelaktigt att avsluta kommunala lån i förtid
utan att tillgängliga likvida medel i stället bör placeras för att erhålla bästa
möjliga avkastning.
Kommunstyrelsen tilldelar ekonomichef Maarit Grönlund behörighet att se
över och följa upp kommunens aktuella finansförvaltning med löpande,
kortfristiga placeringar av disponibla likvida medel.
Kommunstyrelsen är informerad om den fortsatta förseningen av Abilitas

Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende
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Ordf.
Sekr.

ECKERÖ KOM MUN

SAM M ANT RÄDESPROT OKOLL
Sida

Organ

§nr

Sammanträdesdatum

6

vatten- och avloppsfaktureringsprogram. Den kommunala vatten- och
avloppsfaktureringen skall däremot ske inom juni månad på ett alternativt sätt.
KOMMUNSTY RELSEN

150

21.06.2011

BUDGETD IR EKTIV
Kst § 150

Ekonomichef Maarit Grönlund har framtagit förslag till budgetdirektiv för
Eckerö kommuns nämnder, förvaltningar och verksamheter inför beredning av
budgeten för år 2012 samt tillhörande rambudgetering på nämnd- och
förvaltningsnivå.
Eckerö kommun har vidtagit en generell kostnadsuppräkning med 2% för
budgetåret 2012. I denna ingår personalkostnader. En specificerad
lönebudgetering kommer att framläggas för nämnder och förvaltningar.
Ekonomichefen och kommundirektören utgår i samråd från ekonomiplanens
prognosticerade inkomster från avloppsanslutningar år 2012. Under 2010 och
2011 har eftersläpning skett av fakturering av tidigare vidtagna
avloppsanslutningar vilket har föranlett en utredning och översyn av rutinerna.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen godkänner framtaget förslag till budgetdirektiv och
rambudgetering för budgetåret 2012 som tillställes kommunens nämnder,
förvaltningar och verksamheter.
BE SLUT
Kommunstyrelsen godkände ekonomichefens förslag till budgetdirektiv för
budgetåret 2012 samt tillhörande rambudgetering för budgetåret, vilka
tillställes nämnder, förvaltningar och verksamhetsansvariga i Eckerö kommun.
Nämndernas budgetförslag skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast
den 30 september 2011.

Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende
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21.06.2011

ÅLANDS LAN DSKAPSR EGERING: U TLÅTANDE Ö VER R ÄTT A TT FÖ RVÄRVA
OC H BESITTA FAS T EG ENDO M, KYR KO BY, EC KERÖ KOMMUN
Kst § 151

Ålands lan dskapsregerin g har anmodat Eckerö kommun att avge utlåtande
över rätt att förvärva och besitta fast egendom. Ansökan avser den finska
medborgaren Gertrud Bertell med stadigvarande adre ss i Solna, Sverige.
Gertrud Bertell har anmält förvärv av en del av fastigheten Bergknallen
RNr 43-406-5-26) i Storby by, Eckerö kommun. Förvärvet ingår i ett
ägobytesavtal mellan Gertrud Bertell och Sven-Eric Carlsson, Storby, Eckerö.
Det outbrutna markområdet omfattar en areal av c:a 2.400 kvadratmeter.
Gertrud Bertell innehar sedan tidigare ett c:a 12.500 kvadratmeter stort
outbrutet markområde i Brännskär (RNr 43-406-1-53) i Storby by,
Eckerö kommun. Detta område bytes mot det enligt ägobytesavtalet förvärvade
området. Avsikten med förvärvet är fritidsändamål. Det förvärvade området
har strandlinje och båthusplats. Sökanden har tidigare haft båtplatsservitut
på den förvärvade egendomen. Andel i samfällda ingår ej.
Sökanden har varit bosatt i landskapet under tiden 1950-1971 och har tidigare
innehaft hembygdsrätt.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen förordar inför Ålands landskapsregering att sökanden
Gertrud Bertell erhåller rätt att förvärva och besitta fast egendom genom
ägobytesavtal varvid sökanden erhåller del motsvarande 2.400 kvadratmeter
av det outbrutna området Bergknallen RNr 43-406-5-26) i Storby by, Eckerö
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Protokollet framlagt till påseende
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kommun i utbyte mot det av sökanden tidigare ägda markområde
i Brännskär (RNr 43-406-1-53) i Storby motsvarande c:a 12.500 kvadratmeter.
KOMMUNSTY RELSEN

151

21.06.2011

Kst § 151 forts. Sökanden har tidigare innehaft hembygdsrätt och har anknytning till platsen
för markförvärvet. I utbytet erhåller sökanden en strandtomt på den plats
där hon tidigare innehaft båtplatsservitut. Marknyttjandet som sådant
förändras inte i förhållande till den mark som sökanden tidigare har ägt.
Förord ges därme d med stöd av § 4 punkten 5 i landskapsförordning om
jordförvärvstillstånd alternativt § 4 punkten 1 i samma förordning då
markområdet ej är klassificerat som känsligt eller attraktivt i gällande
kommunal planering.
BE SLUT
Kommunstyrelsen förordar inför Ålands landskapsregering att sökanden
Gertrud Bertell erhåller rätt att förvärva och besitta fast egendom genom
ägobytesavtal gällande det outbrutna området Bergknallen RNr 43-406-5-26)
i Storby by, Eckerö kommun.

Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende
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14.04.2011
21.06.2011

KU LTUR- OC H FRITIDSNÄMND EN:
MAR KNADS FÖRINGSÅTGÄR D ER I EC KERÖ KO MMUN
Kfn § 8

En skrivelse av Peter Winqvist med förslag på utveckling av de lokala
möjligheterna för marknadsföringen inom kommunen har mottagits.
Förslagen är att trafikbelysningsstolparna längs med cykelvägarna skulle
kunna vara en möjlighet till marknadsföring samt en digital storbildskärm
för att fånga genomresandes uppmärksamhet. För att förslagen skall kunna
lyckas är det enligt skrivelsen förutsatt att det finns en huvudman som är ansvarig.
Skrivelsen medföljer som bila ga.
FRIT IDSLEDA REN S FÖ RSLA G
Kultur- och fritidsnämnden ser över skrivelsen och förslagen.
BE SLUT
Kultur- och fritidsnämnden antecknar de goda förslagen till kännedom samt
skickar ärendet vidare till kommunstyrelsen och näringsnämnden.

Kst § 152

Protokolljusterarnas
signatur

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Förslaget har tidigare beretts inom Näringsnämnden, delvis som ett led
i projektet Kryddiga Eckerö och såsom skilt ärende vad gäller
digitala informationstavlor. Kommunstyrelsen remitterar ärendet för
aktuell kostnadsberäkning från Näringsnämndens sida som kan tillföras
budgetberedningen. Trafikbelysningsstolparna förefaller mindre lämpliga
såsom informationsbärarare, men en serie av informationstavlor utmed gångoch cykelbanan och vid rastplatser, är ett högst angeläget projekt som bör
Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
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Ecke rö den __/__2011_
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realiseras i samarbete mellan Näringsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden.
Förslagsställaren tillfrågas om medverkan i sammanhanget och extern
finansiering sökas från bl.a. Kulturdele gationen.
KULTUR- OCH
FRITIDSNÄ MNDEN
KOMMUNSTY RELSEN

8
152

14.04.2011
21.06.2011

Kst § 152 forts. BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att remittera förslaget om marknadsföringsåtgärder i Eckerö kommun medelst digital storbildsskärm och
informationsskyltar, för vidare beredning och kostnadsberäkning från
Näringsnämndens sida i samband med budgetberednin gen.

Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende
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10.05.2011
21.06.2011

JOMALA KO MMUN:
SAMARB ETSAV TAL FÖ R RÄDDNINGSOMRÅD E Å LANDS LA NDSKO MMU N ER
Kst § 121

Jomala kommun föreslår såsom huvudman för räddningstjänster inom
Räddningsområde Ålands landskommuner, att den gemensamma
räddningsnämnden upphör och ombildas till en referensgrupp. Förslaget är
föranlett av de förändringar som träder i kraft vid årsskiftet i kommunens
interna nämndstruktur.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S BE REDNIN G
Gällande la gstiftning klargör att uppgifter inom det kommunala
räddningsväsendet kan skötas av en kommun enskilt eller av flera kommuner
gemensamt. För varje kommun – eller samverkanskonstellation - skall det
finnas en räddningsmyndighet (kommunens räddningsm yndighet) till vilken
en högsta tjänsteman (räddningschef) är knuten med uppgift att utöva
tillsyn över, och ansvara för ledningen av, det kommunala räddningsvä sendet.
Lagstiftningen förutsätter att varje kommun eller deras samarbetsorgan kan
agera som myndighet. Sådant myndighetsansvar enligt Räddningslag för
landskapet Åland kan ej i laga ordning anförtros en referensgrupp vars status
enbart är rådgivande. Den gemensamma räddningsnämnden har visat prov
på enhetlighet och kompetens inom verksamhetsområdet. En övergång till en
referensgrupp förtager den effektivisering som sammanslagningen av brandoch räddningsdistrikt och brand- myndigheter har åstadkommit, och är
sålede s ett steg tillbaka i de vunna samarbetslösningarna.

Protokolljusterarnas
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10.05.2011
21.06.2011

Kst § 121 forts. KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Förslagsvis bibehålle s den gemensamma räddningsnämnden för
samverkanskommunerna medan en särlösning framförhandlas med
huvudmannakommunen med anledning av den avvikande nämndmodell som
den kommunen valt.
BE SLUT
Kommunstyrelsen antog ett utlåtande med innebörd att den Gemensamma
räddningsnämnden bibehålles för de samverkanskommuner som önskar
kvarstå i nämnden, medan en särlösning framförhandlas med
huvudmannakommunen med anledning av den avvikande nämndmodell som
Jomala kommun valt att tillämpa från och med år 2012.
Kst § 153

Jomala kommunstyrelse har i beslut den 30.05.2011 framlagt förslag
om att avtalet för räddningsområdet ändras i enlighet med tidigare angiven
inriktning varvid den nuvarande Räddningsnämnden ersätts av en referensgrupp.
Samtliga avtalskommuner i Räddningsområde Ålands landskommuner har
ombetts att avge utlåtande över förslaget. Handlingarna medföljer i utskicket.
Kommundirektören har deltagit i överläggningar med Jomala kommun den
17.05.2011 och framfört de synpunkter som Eckerö kommunstyrelse tidigare
antagit.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Eckerö kommun vidhåller tidigare uppfattnin g om att den Gemensamma
räddningsnämnden ej lämpligen kan ersättas av en referensgrupp då formella
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beslut i stället måste fattas av tio kommunstyrelser eller andra lokala
räddningsmyndigheter. Den nya riksfinska räddningsla gstiftningen som
troligtvis får konsekvenser för den åländska räddningslagen, accentuerar
också den lokala räddningsmyndighetens uppgifter för bl.a.
olycksförebyggande insatser, brand- och säkerhetssyner och
myndighetssamarbete.

KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN

121
153

10.05.2011
21.06.2011

Kst § 153 forts. BE SLUT
Eckerö kommunstyrelse vidhåller tidigare uppfattning om att den Gemensamma
räddningsnämnden bör bibehållas som etablerad och väl fungerande
samverkansform inom räddningsområdet. Den Gemensamma räddningsnämnden
utgör lokal räddningsmyndighet enligt gällande räddnin gslagstiftning och kan
förväntas erhålla en förhöjd profil i den eventuella revidering av den åländska
räddningsla gen som kan följa av vidtagna förändringar i riksfinsk
räddningsla gstiftning för att minska samhällets sårbarhet och för att förebygga
olycksrisker.
Den Gemensamma räddningsnämnden kan såsom lagstadgad räddningsmyndighet, ej ersättas av en referensgrupp. Erforderliga myndighetsbeslut
måste därmed återföras till samtliga samverkanskommuner, vilket inte kan
anses vara en praktisk lösning, eller alternativt delegeras till tjänstemannanivån
i valda delar varvid det förtroendevalda inflytandet över verksamheten
begränsa s. .
Eckerö kommunstyrelse uppfattar detta som ett steg tillbaka
på det positiva samarbete som etablerats inom räddningsområdet mellan
kommuner, förtroendevalda och tjänstemannanivån.
Eckerö kommunstyrelse ser det därför som önskvärt att den Gemensamma
räddningsnämnden bibehålles me d nuvarande ansvarsområde.
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15.02.2011
21.06.2011

BYRÅSEKR ETERARENS ARB ETSTID ER
Kst § 54

Inför och i samband med kommunekonomens tjänstledighet har
byråsekreterare Margareth Häggblom bå de anförtrotts, och i praktiskt
handhavande, åtagit sig ett flertal extra arbetsuppgifter som tidigare åvilade
kommunekonomen. Till dessa hör inte minst ett samordningsansvar för
ibruktagandet av det nya ekonomisystemet. Avlastning har inte skett från
ordinarie arbetsuppgifter vilket föranlett betydande övertid som
kompenseras på sedvanligt sätt.
Personalsamråd har skett med Margareth Häggblom om revidering av hennes
inplaceringslön som kan ge en skälig ersättning för dessa extra uppgifter och
ansvar från och med januari 2011 (vikariatstillägg).
Lönebokföraren ges tillfälle att till kommunstyrelsens sammanträde redovisa
regelverk och tidigare praxis i kommunen för vikariatstillägg.
Överläggning har skett mellan Margareth Häggblom och kommundirektören
samt mellan Margareth Häggblom och kommunstyrelsens ordförande inför
sammanträdet.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Margareth Häggblom ersätts för extra uppgifter och ansvar från och med
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den 1 januari 2011 och under kommunekonomens fortsatta tjänstledighet till
och med den 31 december 2011, enligt den utredning och förhandling
som kan redovisas inför kommunstyrelsens sammanträde.

KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN

Kst § 54 forts.

54
154

15.02.2011
21.06.2011

BE SLUT
Den uppgiftsrelaterade lönen för byråsekreterare Margareth Häggblom höjs
med 200 Euro per månad från och med den 1 januari 2011 till och med
den 31 december 2011 med hänsyn till de extra uppgifter och det ansvar
hon redan har åtagit sig inför kommunekonomens tjänstledighet och fullföljer
under denna period. Denna tillfälliga revidering av tidigare inplaceringslön
sker enligt Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal (AKT A)
kapitel II § 5.2.
De uppgifter som ingår i kommunekonomens arbetsbeskrivning och som
sålede s övertages av byråsekreterare Margareth Häggblom omfattar
uppdateringar av ekonomisystemet, finansförvaltning, försäkringsskydd,
konteringar, övervakning av hyresuppföljning, betalning av svenska räkningar
samt redovisning och uppföljning av friskvårdsprogram och företagshälsovård.
Margareth Häggblom tar därutöver på sig ett samordningsansvar för införandet
av ett nytt ekonomisystem i Eckerö kommun och håller i de fortlöpande
kontakterna med programleverantören.
Under perioden 1 mars 2011 till den 30 juni 2011 går Margareth Häggblom
upp i tjänstgöringsgrad från 80% till 100%. En avstämning görs i juni 2011
för att klargöra huruvida arbetssituationen medger en återgång till 80%
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tjänstgöringsgrad.

KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN

Kst § 154

54
154

15.02.2011
21.06.2011

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Byråsekreterare Margareth Häggblom fullföljer heltidstjänstgöring till och med
den 31 december 2011 eller till den tidigare tidpunkt då hon anmäler att
återgång kan ske till förutvarande tjänstgöringsgrad motsvarande 80%. Under
perioden juni till december ges byråsekreterare Häggblom rätt att i samråd med
kommundirektören och vid lämpliga tillfällen uttaga minst en ledig arbetsdag
per vecka från det övertidssaldo som ackumulerades som en följd av extra
arbetsuppgifter vid sidan av ordinarie tjänstgöring.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att byråsekreterare Margareth Häggblom fullföljer
pågående heltidstjänstgöring till och med den 31 december 2011 eller till den
tidigare tidpunkt då hon anmäler att återgång kan ske till förutvarande
tjänstgöringsgrad motsvarande 80%.
Under perioden juni till december ges byråsekreterare Häggblom rätt att i
samråd med kommundirektören och vid lämpliga tillfällen uttaga minst en
ledig arbetsdag per vecka från det övertidssaldo som tidigare ackumulerade s
som en följd av extra arbetsuppgifter vid sidan av ordinarie tjänstgöring.
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21.06.2011

FÖ RVALTNINGSSTADGA FÖ R ECKERÖ KO MMUN

Kst § 155

Kommunstyrelsen har under 2010 inlett revideringen av kommunens
Förvaltningsstadga. Så som ett sidouppdrag har en översyn gjorts av
kommunens nämndstruktur. De till denna del framtagna remissvaren
från kommunens nämnder, redovisas i bilagor till detta ärende och behandlas
som ett skilt ärende inför tillsättande av nämnder för den nya mandatperioden.
Jomala kommun har därutöver föreslagit att den gemensamma
räddningsnämnden indrage s och ersättes av referensgrupp varvid
kommunstyrelsen i Eckerö kommun skulle ersätta nämnden som lagstadgad
räddningsmyndighet från och med 2012.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen inleder behandlingen av förslag till reviderad
Förvaltningsstadga för Eckerö kommun avseende kapitel 1-4. Ny eller
reviderad text är angiven i kursiv stil.
BE SLUT
Kommunstyrelsen återupptager behandlingen av förslag till reviderad
Förvaltningsstadga vid påföljande sammanträden. Parallellt med denna
kapitelvisa granskning av förslaget till den nya Förvaltningsstadgan, fullföljs
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beredningen av den kommunala nämndstrukturen efter det att
remissförfarandet till kommunala nämnder i Eckerö kommun samt
kommunstyrelsen i Hammarlands kommun, har slutförts och redovisats.

KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNF ULLMÄKTIGE
KOMMUNSTY RELSEN

125
139
51
156

10.05.2011
07.06.2011
16.06.2011
21.06.2011

KO MMUN DIREKTÖR EN: ANHÅ LLA N OM UPPSÄGNING AV TJÄNS T
Kst § 125

Kommundirektör Jörgen Lundqvist har i samråd med kommunfullmäktiges
ordförande anhållit om tjänstledighet under 2011 och 2012.
Kommundirektör Jörgen Lundqvist anmäler jäv i ärendet, vilket avgörs
av kommunfullmäktige som anställande myndighet.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att bordlägga ärendet.

Kst § 139

Kommundirektör Jörgen Lundqvist har i skrivelse till kommunfullmäktiges
ordförande och muntligen vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 19.05.2011, framfört en önskan om befrielse från innevarande uppdrag
som kommundirektör. Villkorat av kommunfullmäktiges medgivande om
befrielse från uppdrag, har kommundirektör Jörgen Lundqvist en avtalsmässig
uppsägningsfrist på tre månader. Arbetet avslutas i enlighet med
kommunfullmäktiges godkännande den 19 augusti 2011 varefter innestående
semester uttages.
Kommundirektör Jörgen Lundqvist anmäler jäv i ärendet, vilket avgörs
av kommunfullmäktige som anställande myndighet.
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Kommunstyrelsen föranstaltar om övriga åtgärder vad avser rekrytering till
tjänsten.

KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNF ULLMÄKTIGE
KOMMUNSTY RELSEN

125
139
51
156

10.05.2011
07.06.2011
16.06.2011
21.06.2011

Kst § 139 forts. BE SLUT
Kommunstyrelsen antecknade sig uppsägningen till kännedom och avvaktar
kommunfullmäktiges beslut vad avser vidare åtgärder med anledning av
kommundirektörens anhållan om befrielse från innevarande
uppdrag i Eckerö kommun.
Kfg § 51

KOMMUNFULLM ÄKT IGES BE SLUT
Kommunfullmäktige beslutade att godkänna kommundirektörens
uppsägning av den 19 maj 2011 från innevarande uppgifter i Eckerö kommun.

Kst § 156

BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att tillsätta en rekryteringsgr upp bestående av
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier.
Förslag till rekryteringsannons godkändes. Kungörelse om den ledigförklarade
tjänsten skall vara tillgänglig på kommunens hemsida.
Annonser med hänvisning till kommunens hemsida införs i åländska samt
ett urval större svenskspråkiga riksfinska tidningar.
Ansökningsfristen pågår till och med den 15 juli 2011. Rekryteringsgr uppen
samråder om vidare åtgärder.
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31.05.2011
21.06.2011

TEKN ISKA NÄMND EN:
SLU TR EDO VISNING AV AVLO PPSPROJEKT NO RRA KYRKO BY

TN § 69

Slutredovisning av avloppsprojekt norra Kyrkoby, bilaga 1/5, samt ansökan om
utbetalning av finansieringsstöd, enligt bilaga 2/5.
FÖRSLA G:
T ekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom.
BE SLUT :
T ekniska nämnden antecknade sig ärendet till kännedom, samt konstaterade att
budgeten överskreds med 2.953,50 € p.g.a.28,7 meter extra bergssprängning.

Kst § 157
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BE SLUT
Kommunstyrelsen antecknade sig redovisningen till kännedom.
Redovisningen med tillhörande bila gor tillställes kommunfullmäktige
såsom informationsärende.
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TEKN ISKA NÄMND EN:
REDO VISNING AV KO N TOÖ VERS KRIDA ND E FÖ R SNÖ PLO GNING
TN § 72

T ekniska nämnden redovisar kostnaderna för snöplogning vintern 2010-2011
som var ovanligt snörik.
Snöplogning enskilda vägar budgeterade medel 6.760,00 €, faktura, bilaga 6/5,
av entreprenör T age Mattsson 20.8945,30 € överskridning med 14.134,30 €.
Snöplogning kommunalvägar och bostadsgator budgeterade me del 5.660,00 €,
faktura, bilaga 7/5, av entreprenör Eklunds Åkeri 23.617,26 € överskridning
med 17.957,26 €.
FÖRSLA G:
T ekniska nämnden besluter att informera kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige om överskridningarna.
BE SLUT :
T ekniska nämnden beslöt att informera kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige om överskridningarna.

Kst § 158
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till kännedom. Redovisningen delgives kommunfullmäktige såsom
informationsärende.

TEKNISKA N ÄMNDE N
KOMMUNSTY RELSEN

73
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31.05.2011
21.06.2011

TEKN ISKA NÄMND EN:
REDO VISNING AV KO N TOÖ VERS KRIDA ND E FÖ R SANDNING

TN § 73

T ekniska nämnden redovisar kostnaderna för sandning vintern 2010-2011 som
var ovanligt snörik.
San dning kommunalvägar och bostadsgator budgeterade mede l 5.250,00 €,
faktura bilaga 8/5, av entreprenör Eklunds Åkeri 8.753,79 € överskridning med
3.503,79 €.
FÖRSLA G:
T ekniska nämnden besluter att informera kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige om överskridningarna.
BE SLUT :
T ekniska nämnden beslöt att informera kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige om överskridningen.

Kst § 159
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Kommunstyrelsen antecknar sig T ekniska nämndens redovisning av
kontoöverskridanden för sandning vintern 2010-2011 till kännedom.
Redovisningen delgives kommunfullmäktige såsom informationsärende.
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13.06.2011
21.06.2011

SOC IALNÄ MND EN: U TLÅ TAND E Ö V ER
LAG FÖRSLAG O M HEMVÅRDSSTÖ D

Soc § 71

Bila ga – ÅLR: Remiss - Ändring av la gstiftning om hemvård
Landskapsregeringen har beslutat att ändringar ska göras i lagstiftningen om
hemvårdsstöd. De ändringar som ska göras och grunderna för dem framgår av
remissfrågorna och av det bifogade beslutet 113/S10/2010.
Kommunerna har möjlighet att yttra sig i ärendet. Svaret skall vara
landskapsregerin gen till handa senast fredagen den 19 augusti 2011.
1.
2.
3.

4.
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Landskapsregeringens frå geställningar:
Hur ställer sig Er kommun till en höjning av grunddelen för hemvårdsstödet till
446,00 €?
Hur ställer sig Er kommun till en indexering av hemvårdsstödet?
Betalar Er kommun stöd för vård av barn i hemmet utöver de stöd som nu finns
fastställda i landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet? Vilket belopp
betalas i så fall enligt beslut på kommunal nivå, utöver de belopp som finns i
landskapsla gen om stöd för vård av barn i hemmet?
Vilka förändringar i landskapsla gen om stöd för vård av barn i hemmet vore
prioriterade för Er kommun? Det kan även gälla förändringar utöver de som
lyfts fram i protokollet.
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13.06.2011
21.06.2011

SOCIAL SEK RET ERAREN S FÖRSLA G:
Socialsekreteraren föreslår att socialnämnden besluter att framföra följande,
inför kommunstyrelsens behandling av ärendet:
- Socialnämnden ställer sig positivt till en allmän höjning av grunddelen för
hemvårdsstödet till 446,00 €. Speciellt om en revidering av barnomsorgslagen
sker, enligt det förslag som kommunen tog ställning till tidigare.
- Socialnämnden ställer sig positivt till en indexering av hemvårdsstödet.
- Eckerö kommun har inte betalt stöd för vård av barn i hemmet utöver de stöd
som finns fastställda i landskapsla gen om stöd av vård av barn i hemmet.
- Det vore önskvärt om en eventuell höjning av hemvårdsstödet sker vid en
sådan tidpunkt att kommunerna har möjlighet att beakta den i samband med
uppgörandet av budget.
SOCIALNÄMNDENS BE SLUT :
Socialnämnden be sluter enligt förslag.

Kst § 160

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen godkänner Socialnämndens yttrande över det framlagda
lagförslaget till kommunalt hemvårdsstöd. Utlåtandet tillställs
Ålands lan dskapsregerin g.
BE SLUT
Kommunstyrelsen antog Socialnämndens yttrande över det framlagda
lagförslaget till kommunalt hemvårdsstöd.
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Kommunstyrelsen framhåller vikten av ett en eventuell höjning av
hemvårdsstödet sker i sådan ordning att kommunerna kan beakta förändringen
i samband med uppgörandet av budget.
MILJÖ - OCH
BYGGN ADSN Ä MN DEN
KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN

45
131
161

17.05.2011
17.05.2011
21.06.2011

ÖVER KLAGAND E AV MILJÖ TILLS TÅND FÖ R
EC KERÖ Å TER VINNINGSC EN TRA L (ÅVC )
MBN § 45

Upptogs till behandling miljötillstånd för ÅVC i Storby, beslutsnummer
ÅMH-Pn 12/11, diarienummer 2009-1240.
BE SLUT
Byggnads- och miljönämnden beslöt föreslå kommunstyrelsen att besvära sig
mot miljötillståndet, besvärsinstans Ålands förvaltningsdomstol.
Besvärsskrift enligt bilaga till denna paragraf.

Kst § 131

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 17.0 5.2011 föreslagit
kommunstyrelsen att biträda ett överklagande av miljötillstånd för
återvinningscentralen (ÅVC) i Eckerö kommun.
I den framlagda be svärsskriften önskar Miljö- och byggnadsnämnden som
kommunal renhållningsmyndighet att viss praktisk anpassning görs av
villkoren för bl.a. behandling och avtransport av bioavfall vid
återvinningscentralen samt registerföring av transporter och avfallsmängder.
Kommunstyrelsen tog del av förslag till överklagande.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen biträder Miljö- och byggnadsnämndens överklagande av
miljötillstånd för återvinningscentralen i Eckerö kommun.
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17.05.2011
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Kst § 131 forts. BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade enhälligt att överklaga miljötillstånd för
återvinningscentralen i Storby, Eckerö kommun på det sätt som föreslås av
Miljö- och byggnadsnämnden som renhållningsmyndighet.
Inlagan undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och Miljö- och
byggnadsnämndens ordförande.
Kst § 161

Ålands Förvaltningsdomstol har tillställt Eckerö kommun ett yttrande från
Ålands Miljö- och hälsoskyddsmyndighet med anledning av kommunens
besvär gentemot beslut 18/2011 om miljötillstånd för återvinningscentralen
i Storby, Eckerö kommun. Kommunen har ombetts att bemöta inlagan.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsens presidium och ledamot Mikael Stjärnfelt avfattar i samråd
ett bemötande av inlagan från Ålands Miljö- och hälsoskyddsmyndighet i
enlighet med tidigare beslutsinriktning.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att uppdraga åt kommunstyrelsens presidium
samt ledamoten Mikael Stjärnfelt att avfatta ett bemötande av synpunkterna
i inlagan från Ålands Miljö- och hälsoskyddsmyndighet i enlighet med tidigare
beslutsinriktning. Bemötandet tillställs Ålands Förvaltningsdomstol inom
angiven frist.
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21.06.2011

AV TA L MED PO STEN Å LAND AB O M FÖ RHANDSRÖSTNING
I LAG TINGS- OC H KO MMUNA LVA L 2011
Kst § 162

Ålands lan dskapsregerin g har tillskrivit Eckerö kommun med anledning av
lagtings- och kommunalval hösten 2011. Varje kommun skall erbjuda minst ett
allmänt förhandsröstningsställe. Ålands landskapsregering har ingått ett
ramavtal med Posten Åland Ab enligt vilket Posten Åland Ab ställer sina
postkontor eller postombudslokaler till förfogande såsom allmänna
förhandsröstningsställen.
Posten Åland Ab önskar kommunens snara bekräftelse i fall kommunen avser
att använda sig av denna möjlighet.
Eckerö kommun har sedan tidigare använt sig av Posten Åland Ab:s tjänster
för förhandsröstning, senast i riksdagsvalet 2011.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Eckerö kommunstyrelse tager del av det av landskapsregeringen framlagda
förslaget till anlitandet av Posten Åland Ab :s tjänster enligt ramavtal om
förhandsröstning samt tillstyrker i ett principbeslut kommunens tillträde till
föreslaget modellavtal mellan Posten Åland Ab och Eckerö kommun om
förrättande av förtidsröstning vid lagtings- och kommunalvalen 2011.
BE SLUT
Eckerö kommunstyrelse antecknar sig det av landskapsregeringen framlagda
förslaget till ramavtal för anlitandet av Posten Åland Ab :s tjänster vid
förtidsröstning till kännedom, samt godkänner med detta principbeslut
kommunens tillträde till modellavtal mellan Posten Åland Ab och Eckerö
kommun om förrättande av förtidsröstning vid lagtings- och kommunalvalen
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ÅLANDS LAN DSKAPSR EGERING:
UTLÅ TAN D E ÖV ER RÄ TT A TT FÖ RVÄRVA OC H BESITTA FAS T EG ENDO M
Kst § 163

Ålands lan dskapsregerin g har anmodat Eckerö kommun att avge utlåtande
över ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom.
Sökanden är företaget Modisia Oy Ab (Jussis Keramik) som förvärvat c:a 400
kvadratmeter outbrutet område av fastigheten Olers 15:44 i Storby, Eckerö
kommun. Området har förvärvats genom köpeavtal med Eckerö kommun.
Avtalet innehåller servitut med rådighetsinskränkning gällande marken.
Företaget har haft sin hemort i Mariehamn sedan 1993. Medlem i bolagets
styrelse samt dennes ersättare innehar åländsk hembygdsrätt.
Ansökningshandlingarna har delgivits kommunstyrelsen vid sammanträdet.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen förordar inför Ålands landskapsregering att företaget
Modisia Oy Ab, erhåller rätt att förvärva och besitta fast egendom avseende
ett c:a 400 kvadratmeter stort outbrutet område av fastigheten Olers 15:44
i Storby, Eckerö kommun.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att inför Ålands landskapsregering förorda att
företaget Modisia Oy Ab, erhåller rätt att förvärva och besitta fast egendom
enligt ansökan avseende ett c:a 400 kvadratmeter stort outbrutet område av
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LÄG ENHETS FÖ RMED LING
Kst § 164

Kommunstyrelsen tar del av ansökningar gällande den kvarstående
ledigförklarade tvårummaren efter tidigare förmedling av hyreskontrakt.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att tilldela Camilla Sirén hyreskontrakt
på den ledigförklarade tvårummaren i Ekebo. Hyreskontrakt kan ingås
efter godkänt elabonnemangsavtal med Ålands Elandelsla g, och efter de
eventuella åtgärder som följer av besiktningen av lägenheten.

Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2011__

Ecke rö den __/__2011_

Ordf.
Sekr.

ECKERÖ KOM MUN

SAM M ANT RÄDESPROT OKOLL
Sida

Organ

§nr

KOMMUNSTY RELSEN

165

Sammanträdesdatum

30

21.06.2011

ANMÄ LNINGSÄR END EN
Kst § 165
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* Ålands landskapsregering: Beslut om ändring av trafiktillstånd
(utsändes)
* Ålands landskapsregering: Avslutade grundskolläraranställningar m.m.
(tillställs skolföreståndaren)
Ålands lan dskapsregerin g: Beslut om villkor för beviljande av stöd för
avfallshantering, vatten- och avloppsåtgärder samt räntestöd för vatten- och
avloppsåtgärder (tillställd Miljö- och byggnadsnämnden och T ekniska
nämnden)
Ålands lan dskapsregerin g: Upplysning om körningsplikt
Ålands lan dskapsregerin g: Beslut om jordförvärvstillstånd (tillställes
kommunfullmäktige)
* Rederiaktiebolaget Eckerö AB: Inbjudan till träff 13.08.2011
* Räddnin gsområde Ålan ds landskommuner: Sammanträdesprotokoll
31.05.2011
* Skolnämnden: Anbudshandlingar skolskjutsar inför sammanträde 14.06.2011
* Södra Ålan ds Högstadiedistrikt: Slutreglering SÅHD bokslut 2010
* Södra Ålan ds Högstadiedistrikt: Sammanträdesprotokoll förbundsf ullmäktige
23.05.2011
* Södra Ålan ds Högstadiedistrikt: Meddelande om anslående av
förbundsf ullmäktiges protokoll
* Ålands Problemavfall AB: Kallelse till ordinarie bola gsstämma 22.06.2011
(tillställd kommunens ombud och utsändes)
* Ålands Problemavfall AB: Bokslut och verksamhetsberättelse 2010
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(tillställd kommunens ombud)
* Finlands Kommunförbund: K ursinbjudningar
KOMMUNSTY RELSEN

165

21.06.2011

Kst § 165 forts. * Ålands Statistik- och utredningsbyrå: Utvärdering av
landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland (Rapport 2011:4)
Mariehamns energi Ab: Utbyte av aktiebrev, protokoll från ordinarie
bolagsstämma (utsändes)
* Ålands Sjömansskola: Årsberättelse för läsåret 2010-2011
* T ekniska nämndens protokoll 31.05.2011
* Skolnämndens protokoll 14.06.2011
* Ålands Statistik- och utredningsbyrå: nordisk-baltisk sjöfart 2011
(rapport 2011:3)
* Ålands Statistik- och utredningsbyrå (Å SUB): Arbetsmarknadsbarometern
2011 – Rapport 2011:5
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen antecknar sig anmälningsärendena till kännedom.
Beslut i Ålands landskapsregering om jordförvärvstillstånd i Kyrkoby,
Eckerö kommun tillställes kommunfullmäktige som informationsärende.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att anteckna sig anmälningsärendena till
kännedom.
Beslut i Ålands landskapsregering om jordförvärvstillstånd i Kyrkoby,
Eckerö kommun tillställes kommunfullmäktige som informationsärende.
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