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Ålands lan dskapsregerin g: Utlåtande över jordförvärvsärende,
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8.

Kst § 139

Kommundirektören: Uppsägning av tjänst

9.

Kst § 140

Socialnämnden: Barnomsorgen – utvärdering

10. Kst § 141

Socialnämnden: Avtalsförslag T allbacken

11. Kst § 142

Projektering av ventilationsåtgärder på Kommungården

12. Kst § 143

Kommunal medverkan i styrgruppsmöte för VIRTU

13. Kst § 144

Avloppsanslutning Överby, Eckerö kommun

14. Kst § 145

Anmälningsärenden

Eckerö den 31 maj 2011

Rune Söderlund
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Plats och tid

Kommungården tisdagen den 7 juni 2011 kl. 19.00-21.35

Beslutande

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

Föredragan de

Lundqvist, Jörgen
(deltog ej Kst § 139)

Frånv.
Frånv. ers. Dahlbjörk, Annica

Kommundirektör

Öv riga närv arande

Paragrafer

Kst § 132-145

Underskrifter

Kommunstyrelsens ordförande

Protokollj ustering
Ort och ti d

Kommundirektör

Rune Söderlund
Jörgen Lundqvist
Kommungården onsdagen den 8 juni 2011 kl. 15.00

Christina Jansson

Gunder Eriksson

Protokollet framlagt till
Påseende. Plats och tid

Kommungården fredagen den 10 juni 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

132
133
134

Sammanträdesdatum

3

07.06.2011

KA LLELS E O CH BESLU TSFÖ RHET
Kst § 132

BE SLUT
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutsfört.

VAL AV PRO TO KO LLJUSTERARE
Kst § 133

BE SLUT
Kommunstyrelsen valde Gunder Eriksson och Christina Jansson
till protokollsjusterare.
Protokollet justeras onsdagen den 8 juni 2011 kl. 15.00
på Kommungården i Överby, Eckerö kommun.

GO DKÄNNAND E O CH KOMPLETTER ING AV FÖ RED RAGNINGSLISTAN
Kst § 134

Protokolljusterarnas
signatur

BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna den framlagda föredragningslistan
med tillägg för extra-ärendet Kst § 143: Avloppsanslutning, Överby, varvid
anmälningsärendena erhåller ny paragrafering som Kst § 145.

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
KOMMUNSTY RELSEN

130
135

Sammanträdesdatum

4

17.05.2011
07.06.2011

BO KSLUT O CH VERKSAMH ETSBERÄ TTELS E 2010
Kst § 130

Kommunstyrelsen erhåller med detta utskick balansbok för verksamhetsåret
2010.
Bokslutet sifferdel har upprättats av konsult Synnöve Pussinen som medverkar
vid kommunstyrelsens sammanträde. Frågor eller oklarheter kring
balansbokens text- och sifferdelar, kan gärna förmedlas på förhand till
kommunkansliet.
I textdelen saknas Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse som
är under framtagande.
OFR/GRM T ove Lindström-Koli från Audiator har besökt Eckerö kommun
tisdagen den 10 maj 2011 för att bekanta sig med kommunen.
Samråd skedde vid tillfället med kommunens förtroendevalda revision.
Kommunrevision är planerad att genomföras måndag eftermiddag
den 23 maj och tisdag förmiddag den 24 maj 2011. Reservtid finns
avsatt på onsdag förmidda g den 25 maj 2011.
BE SLUT
Kommunstyrelsen noterar en tydlig diskrepans mellan redovisade intäkter
från vatten trots en ökad försäljningsvolym under 2010. Detta protokolleras
som fortsatt utredningsuppdrag i anslutning till bokslutet.

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

Organ
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KOMMUNSTY RELSEN
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Sammanträdesdatum
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17.05.2011
07.06.2011

Kst § 130 forts. Kommunstyrelsen beslutade att med vidtagna tillägg och förtydliganden i
framförallt vissa relationstal, godkänna och underteckna bokslut och
verksamhetsberättelse för år 2010 samt att överlämna balansboken till
kommunens revisorer för granskning.
Bokslutsårets överskott för år 414 447,26 € överförs till kontot överskott
från tidigare år.
Kst § 135

Revision har genomförts i Eckerö kommun 23-25 maj 2011. I revisionen
ingick OFR/GRM T ove Lindström-Koli, Sven-Eric Carlsson och Arja
Fagerström. Synnöve Pussinen medverkade i egenskap av kommunal konsult.
Under revisionen har korrigering gjorts av budgetårets överskott med hänsyn
till felaktig bokföring av erhållet landskapsbidra g i decem ber 2010.
Det reella överskottet uppgår till 428 496,69 €.
Kommunstyrelsen erhåller revisionsprotokoll och revisionsberättelse med
utskicket.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Saldoöverskottet i bokslut för budgetåret 2010 korrigeras medelst
kommunstyrelsens beslut och i samråd med kommunrevisionen,
till det rätta beloppet 428 496,69 € som överförs till kontot överskott från
tidigare år. Bokslut och revisionshandlingar överlämnas till
kommunfullmäktige för dess behandling och beslut.

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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17.05.2011
07.06.2011

Kst § 135 forts. BE SLUT
Kommunstyrelsen korrigerade det beräknade överskottssaldot i bokslut 2010
till 428 496,69 € och överlämnade med denna ändring upprättat bokslut och
verksamhetsberättelse för budgetåret 2010 samt tillhörande revisionsprotokoll
och revisionsberättelse, till kommunfullmäktige för dess vidare behandling och
beslut.

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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Sammanträdesdatum
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07.06.2011

REVISIONSPRO MEMO RIA I BO KSLU T 2010
Kst § 136

Kommunstyrelsen erhåller revisionspromemoria från kommunrevisionens
granskning av bokslut och verksamhetsberättelse för budgetåret 2010 i
utskicket.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen behandlar och kommenterar revisionens synpunkter i
revisionspromemoria inför delgivning till kommunfullmäktige.
Det har inför kommunrevisionen anförts att kommunen endast haft begränsad
tillgång till kommunekonomtjänster under 2010. Personalsituationen har
påverkat ekonomiförvaltningen under budgetåret.
Internkontrollen bedöms vara sakenlig. Denna kommer dessutom att förstärkas
genom en reviderad attesteringsordning som bl.a. behandlats vid
avdelningschefsmöten. Attesteringsordningen följer av ibruktagandet av ett
nytt ekonomiförvaltningssystem. Vid sidan av internkontrollen påtalas
emellertid den interna övervakningen i revisionspromemorian.
Anmärkningarna gäller specifikt konsultarvoden och avtal.
Kommunstyrelsen noterar att avtal bör uppgöras på förhand med konsulter, och
att formell upphandling bör ske av sådana.
Konkurrensutsättning av avfallshanteringen har tidigare initierats i kommunen.
Revisorernas påpekande ger anledning att gå vidare med detta förslag liksom
förbättringar inom återvinningssystemen (återvinningsstationer och central).
Övervakning av skatteinkomster och handhavandet av den allmänna
ekonomiförvaltningen har åtgärdats genom anställning av ny ekonomichef
under en försöksperiod medelst tjänsteköp från Hammarlands kommun.

Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende
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07.06.2011

Kst § 136 forts. BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att tillställa kommunfullmäktige upprättad
revisionspromemoria med anledning av bokslut och
verksamhetsberättelse för budgetåret 2010 med följande förtydliganden och
kommentarer:
Kommunens centralförvaltnin g har endast haft begränsad tillgång till
kommunekonomtjänster under 2010. Personalsituationen har påverkat
verksamheten vid ekonomiförvaltningen under budgetåret.
Övervakning av skatteinkomster och handhavandet av den allmänna
ekonomiförvaltningen har åtgärdats genom anställning av ny ekonomichef
under en försöksperiod medelst tjänsteköp från Hammarlands kommun.
Internkontrollen bedöms vara sakenlig. Denna kommer dessutom att förstärkas
genom en reviderad attesteringsordning som redan behandlats vid
avdelningschefsmöten. Attesteringsordningen följer av ibruktagandet av ett
nytt ekonomiförvaltningssystem. Vid sidan av internkontrollen påtalas
emellertid den interna övervakningen i revisionspromemorian. Detta gäller
specifikt konsultarvoden och avtal.
Kommunstyrelsen noterar att avtal bör uppgöras på förhand med konsulter, och
att upphandling bör ske av sådana.
Konkurrensutsättning av avfallshanteringen har tidigare initierats i kommunen.
Revisorernas påpekande ger anledning att gå vidare med detta förslag liksom
förbättringar inom återvinningssystemen.

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 § 136 forts. Kommunstyrelsen uppdrager därför åt Miljö- och byggna dsnämnden att se
över rutiner och förbättringsåtgärder vad gäller kommunens handhavande och
skötsel av återvinningscentral och återvinningsstationer samt huruvida en
vidare konkurrensutsättning är möjlig. Miljö- och byggnadsnämnden bör
lämpligen behandla frågan hur uvida en miljöavgift kan utdebiteras som en del
av kommunal fastighetsskatt. Kommunstyrelsens remissförfrågan skall
besvaras inom augusti månad 2011.
Kommunstyrelsen uppdrager åt T ekniska nämnden att dels, förbättra
kontrollrutinerna för inkopplingar på kommunalt avloppsledningsnät för att
förhindra eftersläpning i faktiskt nyttjande av avloppsledningsnätet och
fakturering av anslutningar, dels att se över och föreslå förändringar i det
gällande systemet med stam- och serviceledningar för att tillse att kommunen
behåller helhetsgrepp och service till abonnenterna i aktuella och planerade
avloppsprojekt. Kommunstyrelsens remissförfrågan skall besvaras inom
augusti månad 2011.

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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18.05.2011
07.06.2011

TEKN ISKA NÄMND EN: SEMES TER LÄGGNING- OC H JO URTJÄNS T
INO M TEKN ISK FÖ RVALTN ING
TN § 60

Protokollet medföljer i bilaga.

Kst § 137

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen antecknar sig semester- och jourtjänstläggningen till
kännedom. Klargörande erfordras för att tillsynen fungerar oklanderligt
under den vecka då både ansvarig skötare och kommuntekniker
befinner sig på semester genom någon form av bakjour (motsvarande).
T ekniska nämndens ordförande lämnade kompletterande upplysningar
om semesterläggningen vid sammanträdet.
BE SLUT
Kommunstyrelsen antecknade sig T ekniska förvaltningens semester- och
jourtjänstläggning sommaren 2011 till kännedom.

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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07.06.2011

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 § 138

Ålands lan dskapsregerin g har anmodat Eckerö kommun att avge utlåtande
över rätt att förvärva och besitta fast egendom. Ansökan avser den svenska
medborgaren Monica Röjlar med stadigvarande adress i Eckerö, Åland.
Monica Röjlar har anmält förvärv av fastigheten Berghaga 11:12
(RNr 43-403-11-12 i Kyrkoby, Eckerö kommun. Den färdigbildade lägenheten
har en areal på 1.700 kvadratmeter, är bebyggd med bostadshus och saknar
andel i samfällda. Avsikten med förvärvet är fast bosättning.
Sökanden har varit stadigvarande bosatt i landskapet sedan 16.08.2010, d.v.s.
mindre än ett år. Det innebär att det generella kravet på minst fem års
stadigvarande bosättning i landskapet enligt landskapsförordning om
jordförvärvstillstånd § 4 p. 6, ej är tillgodosett.
Fastigheten är emellertid belägen inom vad förordningen definierar som
en bykärna alternativt inom ett område som är avsett för fast bosättning
och saknar andel i samfällda vatten- och jordområden med tillhörande
jakt- och fiskerättigheter. Dessa omständigheter utgör några, av flera
samverkande villkor, som kan medgiva undantag från den generella tidsfristen
vid fast bosättning. Ansökan anger att avsikten med jordförvärvet
är fast bosättning i 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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Sammanträdesdatum
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21.12.2010

12

.
KOMMUNS TY RELSEN

Kst § 138 forts. Denna del av ansökan är emellertid ej ytterligare motiverad
eller styrkt, t.ex. vad gäller fast anställning ”eller av andra liknande
omständigheter” för att ge den sammanvägda rätten till att erhålla
jordförvärvstillstånd enligt landskapsförordning om jordförvärvstillstånd
§ 4 p. 2 i de fall då den generella tidsfristen inte är tillgodose dd och
sökanden ej heller är född eller uppvuxen i landskapet.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen saknar fullvärdig dokumentation för att inför Ålands
landskapsregerin g kunna förorda att Monica Röjlar beviljas rätt att förvärva
och besitta fast egendom avseende den färdigbildade lä genheten Bergbo
RNr 43-403-11-12 i Kyrkoby, Eckerö kommun. T ill denna del ankommer
det på Ålands landskapsregerin g att utreda rättighetsgrundande
omständigheter.
BE SLUT
Kommunstyrelsen saknar fullvärdig dokumentation för att inför Ålands
landskapsregerin g kunna förorda att Monica Röjlar beviljas rätt att förvärva
och besitta fast egendom avseende den färdigbildade lä genheten Bergbo
RNr 43-403-11-12 i Kyrkoby, Eckerö kommun. T ill denna del ankommer
det på Ålands landskapsregerin g att utreda rättighetsgrundande
omständigheter.

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
KOMMUNSTY RELSEN

125
139

Sammanträdesdatum

13

10.05.2011
07.06.2011

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.
Kommunstyrelsen föranstaltar om övriga åtgärder vad avser rekrytering till
tjänsten.
BE SLUT
Kommunstyrelsen antecknade sig uppsägningen till kännedom och avvaktar
kommunfullmäktiges beslut vad avser vidare åtgärder med anledning av

Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrkes
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kommundirektörens anhållan om befrielse från innevarande
uppdrag i Eckerö kommun.
SOCIALNÄ MN DEN
SOCIALNÄ MN DEN
KOMMUNSTY RELSEN

183
53
140

01.12.2010
09.05.2011
07.06.2011

SOC IALNÄ MND EN: U TVÄ RD ERING AV
BARNOMSO RGEN I EC KERÖ KOMMUN
Soc § 183

Bila ga – Omorganisering av dagvår den i Eckerö
Bila ga – Exempel på en arbetsdag
Bila ga – Exempel på en arbetsvecka
Familjernas behov av barnomsorg har förändrats på så sätt att det blivit fler
barn som behöver heltidsvård och mindre som behöver halvdagsvård, samt att
majoriteten som har halvdagsvård fördelar sina timmar annorlunda än mellan
kl 9-14.00. Nuvarande Lillpigan är ur sprungligen en halvda gsavdelning för
vård av barn i halvdagsvård mellan kl 9.00–14.00. För att på bästa sätt kunna
erbjuda barnomsorg enligt kommuninvånarnas behov behöver barnomsorgen
på daghemmet Nyckelpigan omorganiseras inför år 2011.
Förslag på förändringar inför år 2011 är:
1. Lillpigan blir heldagsavdelning; 9-14 finns inte mer
2. Avdelningarna byter namn; Stor och Lill finns inte mer
3. Gemensamt morgonmål; i detta nu med två personal på fd Storpigan
4. Gemensam stängning; två personer till kl. 17, en från varje avdelning
*hela daghemmet stängs 17.15
5. Mellanmål på respektive avdelning
6. Arbetstiderna ändrar för barnskötaren 65 % och extra resursen 65 %
7. T vå gemensamma ”vilor” med barn från båda avdelningarna
Från och med januari 2011 finns det alltså inte någon ren och skär
halvdagsav delning utan nuvarande ”Lillpigan” tar i första hand emot barn i
halvdagsvård samt barn i helda gsvård som kommer senare på morgonen.

Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrkes
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”Lillpigan” ändrar öppettiderna från att ha varit kl 9.00–14.00 till att bli mellan
kl. 8.30–17.00. Avdelningarna samkör på morgonen.
SOCIALNÄ MN DEN
SOCIALNÄ MN DEN
KOMMUNSTY RELSEN

183
53
140

01.12.2010
09.05.2011
07.06.2011

Soc § 183 forts. Omorganiseringen innebär inte några extra kostnader utan sker genom en
omorganisering av nuvarande personalresurser. Omorganiseringen innebär at
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 dagen (se bila ga för närmare information). Under slutet
av år 2011 utvärderas omorganiseringen och ställning tas till om nuvarande
personalresurser
är
tillräckliga.
Personalen
är
informerad om
omstruktureringen och ställer sig positiva till förändringen.
.

SOCIAL SEK RET ERAREN S FÖRSLA G:
Socialsekreteraren föreslår att socialnämnden besluter att godkänna
omstruktureringarna inom barnomsorgen enligt ovanstående från och med
01.01.2011.
En socialnämndsledamot föreslår att man skall notera att daghemmet inte har
bestämda öppet och stängningstider, utan kommunen strävar till att ge dagvård
de tider som familjerna behöver den. Förslaget får understöd.
SOCIALNÄMNDENS BE SLUT :
Socialnämnden be sluter att välkomna förslaget och besluter att
omstruktureringen gäller från och med januari 2011 och att daghemmet strävar
till att ha flexibla öppettider som anpassas efter familjernas behov.

Soc § 53

Protokolljusterarnas
signatur

Bila ga – Utvärdering av omstrukturering av dagvården i Eckerö kommun
Bila ga – Schema över personalens arbetstider och barnens dagvårdstider inför
hösten 2011

Protokollet framlagt till påseende
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Från och med januari 2011 har barnomsorgen fungerat enligt de
omorganiseringar som socialnämnden gick in för i december 2010. I bilagan
beskriver och förklarar daghemsföreståndaren närmare hur det fungerat.
Storpigan (heldagsav delningen) kallas numera för Fjärilen och Lillpigan
(tidigare halvdagsavdelningen) för Humlan.
Barnomsorgspersonalen önskar permanenta omstruktureringen, vilket också är
nödvändigt för att kommunen skal kunna erbjuda dagvård för det tider som
familjerna önskar och är i behov av (se bilaga:schema, för närmare
beskrivning) . Utgående från bilagorna kan man konstatera att
personalresurserna är knappa, vilket främst beror på att daghemmets öppettider
är långa. En utökning av barnträdgårdslärartjänsten på Humlan skulle behövas.
I nuläget är den tjänsten inrättad på 72 % men skulle behöva utökas till 100 %.
En sådan utökning skulle innebära en kostnad på ca 890,00 € månad (inklusive
ålderstillägg och övriga avgifter), totalt 3 560,00 € för år 2011. Detta
uppskattas rymmas inom det budgeterade anslaget för löner inom
barnomsorgen eftersom de flesta har omvandlat semesterpenningen till ledig
tid samt pga. att gruppassistenten delvis varit obesatt under en stor del av året.
SOCIAL SEK RET ERAREN S FÖRSLA G:
Socialsekreteraren föreslår i samråd med daghemsföreståndaren att
socialnämnden besluter att omstruktureringen skall permanentas från och med
hösten 2011. Föreslås även att socialnämnden besluter att
barnträdgårdslärartjänsten på avdelningen humlan utökas under tiden
08.08.2011-31.12.2011, från nuvarande 72 % till 100 %. En eventuell
permanentutökning av barnträdgårdslärarresursen tas med i budgetberedningen
för år 2012.

Protokolljusterarnas
signatur
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En socialnämndsledamot föreslår att även gruppassistenten utökas från 65 %
till 100 % under tiden 15.8.– 31.12.2011. En eventuell permanentutökning av
gruppresur sen tas med i budgetberedningen för år 2012. Förslaget får ej
understöd. En socialnämndsledamot föreslår att man informerar
kommunstyrelsen om att daghemsföreståndaren behöver mera administrativ
arbetstid och att nämnden önskar att kommunstyrelsen ser över om
kommunkansliets personal har möjlighet att ta över en del av
daghemsföreståndarens administrativa arbete. Förslaget får understöd.
SOCIALNÄMNDENS BE SLUT :
Socialnämnden
besluter
att
barnträdgårdsläraren
utökas
enligt
socialsekreterarens förslag samt
informerar
kommunstyrelsen att
socialnämnden har för avsikt att finansiera personalkostnaderna med de
budgeterade anslagen för år 2011.
Socialnämnden be sluter också att informera kommunstyrelsen om att
daghemsföreståndaren behöver få mera administrativ arbetstid och att nämnden
önskar att kommunstyrelsen ser över om kommunkansliets personal har
möjlighet att ta över en del av daghemsföreståndarens administrativ a arbete.
Daghemsföreståndarens skrivelse sänds även till kommunstyrelsen för
kännedom.

Kst § 140

Protokolljusterarnas
signatur

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att tjänsten som
barnträdgårdslärare utökas från 72% till 100% under hösten 2011.
En utökning skall också ske av daghemsföreståndarens administrationstid
enligt uppföljande samråd med denna och förslag till skilt beslut.
Protokollet framlagt till påseende
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Kst § 140 forts. BE SLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att tjänsten som
barnträdgårdslärare utökas från 72% till 100% under hösten 2011.
Försöket som sker inom socialnämndens nuvarande budgetramar
under hösten 2011 skall utvärderas inför behandling av budget 2012.

Protokolljusterarnas
signatur
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SOC IALNÄ MND EN: AV TA LSFÖ RSLAG O M KÖ PTJÄNSTER V ID TA LLBAC KEN
Soc § 54

Bila ga – Brev från socialförvaltningen i Mariehamn: Ärende: Förslag till ”avtal
om köp av platser på T allbacken”.
Socialförvaltningen i Mariehamns stad har inkommit med ett förslag till avtal
om köp av platser på T allbacken. Den 1.4.2011 ordnades ett informations- och
disk ussionstillfälle angående detta och på mötet kom man fram till att
socialförvaltningen tar fram ett förslag till avtal och förslaget går i första hand
igenom av referensgruppen som utsetts för fältarbete. Nu har avtalsutkastet
utarbetats av tjänstemän och utsänts för yttrande till kommunerna. Yttrandet
skall vara socialförvaltningen i Mariehamn tillhanda senast 31 maj 2011.
Yttrandena ligger därefter till grund för det slutgiltiga förslaget till avtal om
köp av platser på T allbacken.
SOCIAL SEK RET ERAREN S FÖRSLA G:
Socialsekreteraren föreslår att socialnämnden besluter att inleda en diskussion
angående avtalsförslaget och sammanställa synpunkter inför kommunstyrelsens
behandling av yttrande.
En socialnämndsledamot föreslår att kommunstyrelsen i sitt yttrande besluter
att begära in ett förslag, från Mariehamns stad, där de presenterar ett förslag på
avtal, med dygnskostnad, där kommunerna kan ställa sig utanför ett avtal om
hemkommunersättning. Förslaget får understöd.

Protokolljusterarnas
signatur
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En socialnämndsledamot föreslår att om kommunstyrelsen i sitt yttrande
framför att det i avtalet skall framgå att de kommuner som betalar
hemkommunersättning skall garanteras plats på T allbacken. Uppstår det ett
tillfälle där kommunen behöver T allbackens tjänster men alla platser är
nyttjade, skall Mariehamns stad vara skyldig att ordna skyddsboende på annat
sätt/annan plats. Förslaget får understöd.
SOCIALNÄMNDENS BE SLUT :
Socialnämnden be sluter att konstatera att detta är en service som vi enligt lag
är skyldig att ordna och att kommunstyrelsen i sitt yttrande besluter att begära
in ett förslag, från Mariehamns stad, där de presenterar ett förslag på avtal, med
dygnskostnad, där kommunerna kan ställa sig utanför ett avtal om
hemkommunersättning. Nämnden föreslår också att kommunstyrelsen i sitt
yttrande framför att det i avtalet skall framgå att de kommuner som betalar
hemkommunersättning skall garanteras plats på T allbacken. Uppstår det ett
tillfälle där kommunen behöver T allbackens tjänster men alla platser är
nyttjade, skall Mariehamns stad vara skyldig att ordna skyddsboende på annat
sätt/annan plats.

Kst § 141

Protokolljusterarnas
signatur

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen begär kompletterande underlag med dygnspriser som
jämförelsetal. Kommunstyrelsen framhåller i sitt utlåtande att
samverkansavtalet innehålla en klausul om obligatorisk omförhandling av avtal
om kostnader för nyttjande av tjänsten beräknas överskrida 7% årligen. Staden
bör lämnar garantier för tillhandahållande av köptjänst oavsett beläggningsgrad
på T allbacken. Avtalets nuvarande utformning tillgodoser inte heller
kommunens önskemål om ett reellt delinflytande över verksamheten vid
T allbacken.
Protokollet framlagt till påseende
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Kst § 141 forts. BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att avge följande utlåtande över förslag till
samverkansavtal vad gäller skyddsboen de vid T allbacken i Mariehamns stad.
Kommunstyrelsen begär ett kompletterande ekonomiskt underlag om
dygnspriser som jämförelsetal vid nyttjande av tjänsterna för kommun som ej
ingår i det avtalsbundna samarbetet. Vidare bör samverkansavtalet innehålla en
klausul om obligatorisk omförhandling av avtal om kostnaderna för nyttjande
av tjänsterna beräknas överskrida de fastställda med 7% årligen.
.

Protokolljusterarnas
signatur

Staden skall också lämna en garanti till avtalsparterna om att tillhandahålla
avsedd köptjänst oavsett beläggningsgra d på T allbacken. Det är också
kommunstyrelsens uppfattning att köptjänster som innebär en landskommunal
delfinansiering av såväl fasta som rörliga kostnader för förvaltningar i
Mariehamns stad, bör motsvaras av ett reellt inflytande över verksamheten.
Detta inflytande tillgodoses inte av en referensgrupp.
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ANSLAG FÖ R PRO JEKTERING AV V ENTILA TIO NSÅTGÄ RD ER
PÅ KO MMUNGÅ RD EN
Kst § 142

Projektgruppen för kommunkansliets lokalbehov har vidtagit besiktning med
särskild inriktning på inomhusluft och fuktrelaterade skador på byggna den.
Konsult Björn Skogber g har i en uppföljande besiktningsrapport presenterat en
kostnadsberäkning på projektering av ventilationsåtgärder.
Projektgruppen har vid sammanträde enhälligt förordat inför kommunstyrelsen
att 6.500 Euro exklusive mervärdeskatt skyndsamt frigörs för denna VVSplanering. Det är projektgruppens avsikt att återkomma med en heltäckande
kostnadsberäkning för investeringen i ventilations- och kylanläggning.
Besiktningsrapport 23 mars 2011 och uppföljande besiktningsrapport med
projekteringsförslag (VVS-planering) medföljer utskicket.
BE SLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut
att en projektering inleds av ventilationsåtgärder på Kommungården i enlighet
med arbetsgr uppens förslag och framtagen besiktningsrapport till en kostnad av
6.500 Euro exklusive mervärdeskatt.
Projekteringen skall utgöra ett tydligt anbudsunderlag för upphandling av
nödvändiga åtgärder för en fullgod ventilationslösning på Kommungården.

Protokolljusterarnas
signatur
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MED V ER KA N I S TYRGRUPP FÖ R ÅLDRINGSVÅRDSPRO JEKTET V IR TU
Kst § 143

Kommundirektör Jörgen Lundqvist anmäler deltagande i styrgruppsmöte för
åldringsvårdsprojektet VIRTU (Virtual Elderly Care Services on The Baltic
Islands) på Saaremaa, Estland, den 14-15 juni 2011.
T idigare sammanträden har ägt rum på Åland under Eckerö kommuns
ordförandeskap och på Yrkeshögskolan i Åbo. Konferenskostnad uppgår till
c:a 250 Euro. En del av kostnaden återförs via projektbidrag.
I projektgruppen ingår äldreomsorgsledare Pauliina Körkkö, Eckerö kommun.
Kommundirektörens ersättare i styrgruppen är rektor Edvard Johansson,
Högskolan på Åland.
BE SLUT
Kommunstyrelsen godkänner kommundirektörens deltagande i styrgruppsmöte
för åldringsvårdsprojektet VIRT U (Virtual Elderly Care Services on T he Baltic
Islands) i Estland den 14-15 juni 2011.

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

144

Sammanträdesdatum

24

07.06.2011

EXTR A-ÄR END E: AVLO PPSANSLUTN ING, Ö VERBY, EC KERÖ KO MMUN

Kst § 144

Maria Sundholm-Mattsson och Michael Mattsson har tillställt
kommunstyrelsen och T ekniska nämnden en inlaga om omständigheter
kring deras ännu ej verkställda anslutning till kommunalt avloppsledningsnät
i Överby, Eckerö kommun. Hushållet belastas som en följd av dessa
omständigheter av fortsatta kostnader för tanktömningar.
Kommunstyrelsen har tagit del av inlagan och avger i samråd med
T ekniska nämndens ordförande, en inledande be dömning inför
sakbehandlin gen vid Tekniska nämndens nästa sammanträde.
BE SLUT
Kommunstyrelsen uppdrager åt T ekniska nämnden och förvaltningen
att ombesörja en klargörande och dokumenterad undersökning av fallhöjd på
avloppsstamledningen i Överby, Eckerö kommun. Undersökningen omfattar
besiktning av ledningen. Vid behov granskas i ett följande skede också
serviceledningen. Kommunkansliet utreder gällande entreprenadgarantier
vid grävningsar beten av detta slag.
Kommunstyrelsen återupptager behandlingen av ärendet vid sammanträdet
den 21 juni 2011 mot bakgrund av Tekniska nämndens och förvaltningens
utredning.
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ANMÄ LNINGSÄR END EN
Kst § 145

Protokolljusterarnas
signatur

* Ålands landskapsregering: Granskning av gång- och cykelvägbelysning
(utsändes)
* Ålands landskapsregering: Komplettering av ansökan (utsändes)
* Ålands landskapsregering: Faktabla d för planerade dricksvattentäkter
* Ålands Statistik- och Utredningsbyrå (ÅSUB): Konjunkturläget våren 2011 –
rapport 2011:2
* Ålands Vatten Ab: Protokoll från förbundsstämma 18.05.2011
* Ålands Vindenergi Andelslag: Protokoll ordinarie stämma 16.05.2011
* Ålands Vindenergi Andelslag: Årsberättelse 2010
* Miljö- och byggnadsnämnden: Sammanträdesprotokoll 12.04.2011 och
17.05.2011
* Ålands Kommunförbund: Sammanträdesprotokoll förbundsstyrelsen
2011-04-05
* Ålands T elefonandelsla g: Verksamhetsberättelse 2010
* Mariehamns stad: Protokoll från information och diskussion om T allbacken
m.m. 01.04.2011
* Samrådsdelegationen för beredskapsärenden: Manuella strålningsmätningar
* Samrådsdelegationen för beredskapsärenden: Provning av ljudsignaler
* Polisdele gationen vid Ålands polismyndighet: Protokoll nr 2/2011
* Kultur- och fritidsnämnden: Sammanträdesprotokoll 14.04.2011
* Skolnämnden: Sammanträdesprotokoll 26.04.2011
* Skolnämnden: Arbetsplan för Eckerö skola
* T ekniska nämnden: Sammanträdesprotokoll 18.05.2011
* Skrivelse till kommunstyrelse och T eknisk nämnd (utsändes och behandlas i
skild ordning)
* Finlands Kommunförbund: K ursinbjudningar
* Jomala kommun: Protokoll från informationsmöte 17.05.2 011 (utsändes)
Protokollet framlagt till påseende
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