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Plats och tid

Kommungården tisdagen den 16 augusti 2011 kl. 19.00-21.10

Beslutande

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

Föredragan de

Lundqvist, Jörgen

Kommundirektör

Öv riga närv arande

Löfström, Marie

Kommunfullmäktiges ordf.

Paragrafer

Kst § 166-179

Underskrifter

Kommunstyrelsens ordförande

Protokollj ustering
Ort och ti d

Kommundirektör

Rune Söderlund
Jörgen Lundqvist
Kommungården fredagen den 19 augusti 2011 kl. 12.00

Birgitta Blomqvist

Herbert Karlsson

Protokollet framlagt till
Påseende. Plats och tid

Kommungården måndagen den 22 augusti 2011 kl. 10.00

Intygar

Kommundirektör Jörgen Lundqvist

Utdra gets riktighet
bestyrks
Ort och ti d

Underskrift
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§nr

KOMMUNSTY RELSEN
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167
168
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16.08.2011

KA LLELS E O CH BESLU TSFÖ RHET
Kst § 166

BE SLUT
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

VAL AV PRO TO KO LLJUSTERARE
Kst § 167

BE SLUT
Kommunstyrelsen valde Birgitta Blomqvist och Herbert Karlsson
till protokollsjusterare.
Protokollet justeras fredagen den 19 augusti 2011 kl. 12.00
på Kommungården i Överby, Eckerö kommun.

GO DKÄNNAND E O CH KOMPLETTER ING AV FÖ RED RAGNINGSLISTAN
Kst § 168

Protokolljusterarnas
signatur

BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna den framlagda föredragningslistan
med tillägg för extra-ärendena Kst 1§ 177: Översyn av anställningsrutiner på
nämndnivå och Kst § 178: Översyn av kommunens arbetslöshetspremier för
anställda. Anmälningsärendena erhåller förnyad paragrafering som Kst § 179.

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

169

Sammanträdesdatum
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16.08.2011

EKO NOMIUPPFÖ LJNING
Kst § 169

Ekonomichef Maarit Grönlund har framtagit uppföljning av skatteinkomster
fördelat på utbetalningsrater för samtliga skatteslag för perioden januari-juli
2011 samt jämförelsetal från och med år 2005.
Budgetberedningen i Eckerö kommun inleds med en kurs i budgetering i det
nya ekonomisystemet torsdagen den 18 augusti 2011. I kursen som samordnas
med Hammarlands kommun, deltager avdelningschefer, föreståndare och andra
budgetansvariga.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen antecknar sig skatteuppföljningen till kännedom.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att anteckna sig ekonomiuppföljningen till
kännedom.

Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2011__

Ecke rö den __/__2011_

Ordf.
Sekr.

ECKERÖ KOMM UN

SAM M ANT RÄDESPROT OKOLL
Sida

Organ

§nr

KOMMUNF ULLMÄKTIGE
KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN

51
156
170

Sammanträdesdatum
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16.06.2011
21.06.2011
16.08.2011

REKRYTER INGSGRUPP EN: LÄGESRAPPO R T
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.

Kst § 170

T jänsten som kommundirektör i Eckerö kommun har varit lediganslagen till
och med den 24 juli 2011 och därefter under en förlängd ansökningsfrist till
och med fredagen den 12 augusti 2011. Under den första ansökningsfristen har
åtta ansökningar inkommit, varav en återtagits, och under den förlängda
ansökningsfristen har ytterligare fem ansökningar tillställts kommunen.
Rekryteringsgruppen avger en lägesrapport från sammanträdet den 16 augusti
2011. Kommundirektör Jörgen Lundqvist står enligt överenskommelse tills
vidare till förfogande i nuvarande tjänst.
BE SLUT
Kommunstyrelsen antecknade sig lä gesrapporten till kännedom.
Kommundirektör Jörgen Lundqvist uppsägningsfrist avslutas den 19 augusti
2011. Kommunstyrelsen och rekryteringsgr uppen avser att ingå en särskild
överenskommelse med kommundirektören om formerna för dennes fortsatta
tjänstgöring under pågående rekryteringsförfarande.

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

171

Sammanträdesdatum
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16.08.2011

PERSO NALÄREND E:
ARB ETSB ESKRIV NING FÖR STÄDAR E PÅ
PÅ KO MMUNGÅ RD EN OCH EKERGÅRD EN
Kst § 171

Lilette Englund har varit anställd som städare i Eckerö kommun sedan 2002.
Städuppgifterna har omfattat Kommungården och dess hyreshus, Ekergården
samt tidigare Ekeborg och rådgivningen. Englund har under ett par år innehaft
ett deltidsvikariat som städare på daghemmet Nyckelpigan.
Denna tjänst har indragits under 2011 och omvandlats till en heltidstjänst.
Utöver städuppgifterna har Englund varit behjälplig med kaffeservering
och lättare måltider vid kommunala sammanträden, främst avsedda för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och Socialnämnden.
Lilette Englund har uttryckt önskemål om att erhålla en fortsatt kombinationstjänst som städare och köksbiträde på Kommungården och Ekergården med en
tjänstgöringsgrad på c:a 80%. En del uppgifter har också förändrats i förhållande
till tidigare arbetsbeskrivning som städare på Kommungården och kan lämpligen
revideras i detta sammanhang.
Hennes tidigare uppgifter som köksbiträde/serveringspersonal har skett enligt
överenskommelse och inte tidigare ingått i den formella arbetsbeskrivningen.
Lämpligtvis införs dessa arbetsuppgifter i en ny och från städuppgifterna skild
arbetsbeskrivning som också fastställs i sin ordning av kommunstyrelsen.
Under 2011 har de allmänna städrutinerna på Kommungården och Ekergården
setts över av socialsekreteraren och kommundirektören i samråd med
utbildnin gsanstalt. Instruktion för städrutiner och ett nytt schema har framtagits.
Komplettering har skett av Englunds serveringsuppgifter vid kommunala
sammanträden som inte tidigare ingått i arbetsbeskrivningen. I uppgifterna ingår
sedan tidigare inventering och anskaffning av städ- och renhållningsartiklar med
tillhörande förrådshållning.

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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16.08.2011

Kst § 171 forts. Englund ombesörjer också inlämning och hämtning av bordsdukar
till tvättanstalt inför och efter sammankomster på Ekergården.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen fastställer en reviderad arbetsbeskrivning vad avser
uppgifter som städare på Kommungården med hyreshus samt Ekergården.
I arbetsbeskrivningen hänvisas till instruktion för städrutiner som framtagits på
kommunkansliet. Förslag till arbetsbeskrivning för städare medföljer i bilaga.
T jänstgöringsgra den som städare på Kommungården och Ekergården
fastställes i skilt beslut. Ersättning sker mot timredovisning.
BE SLUT
Kommunstyrelsen fastställde den reviderade arbetsbeskrivningen för
anställd som städare på Kommungården och Ekergården.
Arbetsbeskrivningen tillämpas från och med detta fastställelsebeslut.

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

172

Sammanträdesdatum
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16.08.2011

PERSO NALÄREND E:
ARB ETSB ESKRIV NING FÖR KÖ KSBITRÄ D E/SER V ER INGSP ERSO NAL
PÅ KO MMUNGÅ RD EN
Kst § 172

Lilette Englund har varit anställd som städare i Eckerö kommun sedan 2002.
Städuppgifterna har omfattat Kommungården och dess hyreshus, Ekergården
samt tidigare Ekeborg och rådgivningen. I ett par års tid har Englund innehaft
deltidsvikariat på daghemmet Nyckelpigan. Denna tjänst har indragits och
omvandlats till en helt idstjänst.
Lilette Englund har uttryckt önskemål om att erhålla fortsatt tjänst som
städare och köksbiträde på Kommungården med en tjänstgöringsgra d
på c:a 80%.
Hennes uppgifter som köksbiträde/serveringspersonal har skett enligt
överenskommelse och ej tidigare ingått i den formella arbetsbeskrivningen.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen fastställer en ny arbetsbeskrivning vad avser uppgifter som
köksbiträde/serveringspersonal på Kommungården.
Förslag till arbetsbe skrivning medföljer i bilaga. T jänstgöringsgra den
fastställs i skilt beslut. Ersättning sker mot timredovisning.
BE SLUT
Kommunstyrelsen fastställde arbetsbeskrivning för anställd som
köksbiträde/serveringspersonal på Kommungården
Arbetsbeskrivningen tillämpas från och med detta fastställelsebeslut.

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

77
173
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15.03.2011
16.08.2011

KO MMUN AL NÄ MNDSTRUKTU R I EC KERÖ KO MMUN
Kst § 77

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

Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2011__

Ecke rö den __/__2011_

Ordf.
Sekr.

ECKERÖ KOMM UN

SAM M ANT RÄDESPROT OKOLL
Sida

Organ

§nr

Sammanträdesdatum
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Propåer om gemensamma nämnder inom miljö-, byggnads- och teknikområdet
har tidigare framlagts i samarbetsdiskussionerna med Hammarlands kommun.
KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN

Kst § 77 forts.

77
173

15.03.2011
16.08.2011

T renden i såväl landskapet som i nordiska länderna, har gått mot allt färre
eller sammanslagna nämnder med bre dare ansvarsområden.
Detta har skett både med hänsyn till rekryteringsmöjligheterna av tillräckligt
många aktiva och intresserade förtroendevalda, men också för att garantera en
helhetssyn och ett samlat, integrerat ansvar över kommunala verksamheter.
Integrerat beslutsfattande gäller t.ex. kommunal ekonomi, hållbar utveckling,
internationalisering m.m. T renden mot bredare kommunala ansvarsområden för
förtroendevalda, går däremot på kontrakurs med en alltmer ämnesspecialiserad
och fackorienterad tjänstemannakår.
Följande nämnder finns inrättade i Eckerö kommun utöver Centralvalnämnden
och gemensamma nämnder under innevarande mandatperiod:
Socialnäm nd
Miljö- och byggnadsnäm nd
Teknisk näm nd
Skolnäm nd
Näringsnäm nd
Kultur- och fritidsnämnd (biblioteksnämnd)
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Uppdraget har bestått i att finna en alltmer kompakt och begränsad, men
motiverad och effektiv nämndstruktur. I detta syfte föreslås följande
förändringar som underställs nuvarande nämnder i ett formellt
remissförfarande. Kommunstyrelsen önskar yttrande inom april månad 2011.

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

Kst § 77 forts.

77
173

Sammanträdesdatum
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15.03.2011
16.08.2011

1) Skol- och bildningsnämnd (övertager Kultur- och fritidsnämndens
ansvarsområden)
2) Plan- och byggnadsnämnd (fullföljer nuvarande uppgifter med ökad tonvikt
på kommunala planeringsinstrument)
3) Miljötekniknämnd (samgående Miljönämnd och T eknisk nämnd)
4) Näringsnämnden omvandlas till en näringsberedning med tre ledamöter,
varav en ledamot samtidigt ingår i kommunstyrelsen. Näringsbere dningen har
tillgång till föredragande och sekreterare samt verkställande tjänsteman på
kommunens centralförvaltning.
Motiveringar
Kommunsektorn i landskapet Åland har ett synnerligen begränsat
tillsynsansvar inom miljöområdet medan kommunens T ekniska nämnd svarar
för miljöteknisk service i form av drift av reningsverk och pumpstationer samt
ett alltmer utbyggt kommunalt avloppsledningsnät. Fastighetsskötseln som
ingår i T ekniska nämndens ansvarsområde har blivit alltmer inriktad på
energieffektiviseringsåtgärder och miljöanpassningar. T illsyn över enskilda
avlopp har ett naturligt samband med kommunens övriga avloppshantering.
Detta motiverar en miljöteknisk nämnd.
Miljö- och byggnadsnämnden kommer i ökad utsträckning att behöva arbeta
med planinstrumentet för kommunens långsiktiga markanvändning, både i

Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2011__

Ecke rö den __/__2011_

Ordf.
Sekr.

ECKERÖ KOMM UN

SAM M ANT RÄDESPROT OKOLL
Sida

Organ

§nr

Sammanträdesdatum
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generalplaner och kommunöversikt samt förekommande detaljplanläggning.
Namnbytet till Plan- och byggnadsnämnden markerar denna förändring men
innebär ingen förändring i sig vad avser gä llande nämndinstruktion. Ansvaret
som renhållningsmyndighet överförs till Miljötekniknämnden som redan svarar
för miljöservice i vid bemärkelse men också kommunens fastighetsförvaltning
varvid synergieffekter torde föreligga.

KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN

Kst § 77 forts.

77
173

15.03.2011
16.08.2011

Ett parallellt förslag i den utsträckning nuvarande nämndstruktur behålles,
är att minska antalet ledamöter i nämnderna till fem i myndighetsutövande
nämnder samt tre i Näringsnämnden (denna möjlighet finns redan i
instruktionen) om Näringsnämnden ej omvandlas till beredning varvid
beslutsansvar vid myndighetsutövning åvilar kommunstyrelsen).
Utöver detta tillställs Hammarlands kommun en förutsättnin gslös förfrågan
om synpunkter på en gemensam Socialnämnd eller i första hand en gemensam
socialförvaltning.
Hammarlands kommun tillställs också en förfrågan om förutsättningar finns för
andra gemensamma nämnder och samverkansorgan.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att vidtaga ett remissförfarande varvid samtliga
berörda kommunala nämnder i Eckerö kommun ombedes att avge ett yttrande
över följande föreslagna förändringar i den kommunala nämndstrukturen.
1) En nyinrättad Skol- och bildningsnämnd som övertager Kultur- och
fritidsnämndens nuvarande ansvarsområden och personalansvar för anställd
personal.
2) En Plan- och byggnadsnämnd som i stort fullföljer Miljö- och
byggnadsnämndens n uvarande uppgifter med ökad tonvikt på kommunala
planeringsinstrument men överlämnar miljöärenden och ansvar som
renhållningsmyndighet till Miljötekniknämnden.

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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SAM M ANT RÄDESPROT OKOLL
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Kst § 77 forts.

77
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15.03.2011
16.08.2011

3) En nyinrättad Miljötekniknämnd som övertager miljöuppgifter från den
nuvarande Miljö- och byggnadsnämnd och således innebär ett samgående
av tidigare Miljönämnd och Teknisk nämnd.
4) Näringsnämnden omvandlas till en näringsberedning med tre ledamöter,
varav en ledamot samtidigt ingår i kommunstyrelsen. Näringsbere dningen har
fortsatt tillgång till föredragande och sekreterare samt verkställande tjänsteman
på kommunens centralförvaltning. Näringsbere dningen äger beslutsdele gation
inom sin budget och ansvarsområde enligt instruktion medan erforderliga
myndighetsbeslut ombesörjs av kommunstyrelsen.
5) Såsom alternativförslag till förslag 2-3 tillfrågas nämnderna om synpunkter
på en Byggnadsteknisk nämnd som består av en sammanslagning av den
nuvarande Miljö- och byggnadsnämnden samt T ekniska nämnden.
Hammarlands kommunstyrelse tillfrågas om kommunens bedömning av
inrättandet av gemensamma nämnder med Eckerö kommun och, om sådant
intresse finns, vilka nämnder som kan vara aktuella under den närmaste
mandatperioden eller i ett senare skede.
Eckerö kommun riktar en särskild fråga till Hammarlands kommun om
möjligheten till en gemensam Socialnämnd med Hammarlands kommun.
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Protokollet framlagt till påseende
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Ordf.
Sekr.

ECKERÖ KOMM UN

SAM M ANT RÄDESPROT OKOLL
Sida

Organ

§nr

Sammanträdesdatum

14

De kommunala nämnderna och Hammarlands kommun ombedes att inkomma
med sina remissyttranden senast inom april månad 2011.

KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN

Kst § 173

77
173

15.03.2011
16.08.2011

BE SLUT
Kommunstyrelsen föreslår enhälligt inför kommunfullmäktiges behandling och
beslut att den kommunala nämndstrukturen i Eckerö kommun förändras på
följande sätt in för den nya mandatperioden från och med 2012:
1) En nyinrättad Skol- och bildningsnämnd övertager Kultur- och
fritidsnämndens nuvarande ansvarsområden och personalansvar
för anställd personal.
2) Näringsnämnden omvandlas till en näringsberedning med tre ledamöter,
varav en ledamot samtidigt ingår i kommunstyrelsen. Näringsbere dningen
har fortsatt tillgång till föredragande och sekreterare samt verkställande
tjänsteman på kommunens centralförvalt ning. Näringsbere dningen äger
beslutsdelegation inom sin budget och ansvarsområde enligt instruktion
medan erforderliga myndighetsbeslut ombesörjs av kommunstyrelsen.
3) En Byggnadsteknisk nämnd inrättas efter sammanslagning av nuvarande
Miljö- och byggnadsnämnd samt T ekniska nämnd.
Socialnämnden kvarstår i oförändrat skick. Anpassning av antalet ledamöter kan
ske i samtliga föreslagna nämnder. Skol- och bildningsnämnden utgör
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Biblioteksnämnd. Den Byggnadstekniska nämnden - utgör renhållningsmyndighet i Eckerö kommun.
Ingen ändring föreslås gällande den gemensamma Lantbruksnämnden och
Räddningsnämnden.
Vid en förändring av nämndstukturen, kan en översyn av ordförandearvoden
i det kommunala arvoderingsreglementet påkallas.
KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN

155
174

21.06.2011
16.08.2011

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
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Förvaltningsstadga vid påföljande sammanträden. Parallellt med denna
kapitelvisa granskning av förslaget till den nya Förvaltningsstadgan, fullföljs
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

Kst § 174

155
174

21.06.2011
16.08.2011

Förslag till kapitel 5-7 i Förvaltningsstadga för Eckerö kommun medföljer
utskicket.
BE SLUT
Kommunstyrelsen fortsatte granskningen av framlagda förslag till
kapitel 5-7 i den reviderade Förvaltningsstadgan. Behandlingen avslutas vid
påföljande sammanträde med återstående kapitel i Förvaltningsstadgan.
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16.08.2011

KO MMUN ALA A RVODEN
Kst § 175

Beredning av kommunal budget för verksamhetsåret 2012 har påbörjats.
I anslutning till budgetberedningen skall kommunala arvoden för kommande
år fastställas.
Gällande arvoderingsre glemente medföljer utskicket.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige behandling och beslut
oförändrade arvoden för kommunens förtroendevalda och tjänstemän under
budgetåret 2012.
BE SLUT
Kommunstyrelsen förordar enhälligt inför kommunfullmäktiges behandling
och beslut att de kommunala arvodena för förtroendevalda och tjänstemän
förblir oförändrade under budgetåret 2012.
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16.03.2011
10.05.2011
16.08.2011

GEMENSAMMA RÄDDNINGSNÄ MND EN:
FAS TS TÄ LLAND E AV EC KERÖ KO MMUNS RÄDDNINGSPLAN FÖR NORMALA
OC H UNDANTAGSFÖ RHÅLLANDEN (BEFO LKNINGSSKYDD ET)
GRN

Eckerö kommuns räddningsplan för normala och undantagsförhållanden har
reviderats.
Bila ga A-RN § 14, plan Eckerö kommun.
RÄDDNIN GSCHEFEN S FÖRSL A G
Den gemensamma räddningsnämnden godkänner och förordar inför
kommunstyrelsen räddningsplanen för Eckerö kommun enligt bilaga
A-RN § 14.
BE SLUT
Den gemensamma räddningsnämnden godkänner och förordar inför
kommunstyrelsen räddningsplanen för Eckerö kommun enligt bilaga
A-RN § 14.

Kst § 122

Eckerö kommuns reviderade räddningsplan för normala och undantagsförhållanden (befolkningsskyddet), har behandlats
av gemensamma räddningsnämnden med förord inför
kommunstyrelse och kommunfullmäktige i Eckerö kommun.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
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Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att den framtagna
räddningsplanen för Eckerö kommun under normala och undantagsförhållanden (befolkningsskyddet) fastställes.

RÄDD NINGSN ÄMN DEN
KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN

14
122
176

16.03.2011
10.05.2011
16.08.2011

Kst § 122 forts. BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att återemittera förslaget till den gemensamma
räddningsnämnden och beredande tjänsteman för vissa klargöranden på
framförallt sidorna 13, 25, 26 och 38. Kommunstyrelsen önskar en mer
preciserad angivelse av relevanta miljömyndigheter och deras specifika
ansvarsområden, samt kompletterande uppgift om den fasta strålningsmätning
av radiak som finns i Eckerö kommun. Det noteras att avfallshantering
ombesörjs av Miljö- och byggnadsnämnden som renhållningsmyndighet
och inte T ekniska nämnden medan hänvisningarna till lokallaboratorium och
övervakningsansvarig veterinär bör klargöras då dessa inte ingår i
kommunens egna verksamheter.
Överlag skulle också planen betjänas av att facktermer och förkortningar i ökad
utsträckning förtydligade s.
Ledningsgruppens sammansättning, och den förtroendevalda representationen
i denna, bör redan på detta stadium motsvara den krisledningsgrupp som föreslås
i den reviderade men ännu ej fastställda förvaltningsstadgan.
Kst § 176

Samråd har skett mellan kommundirektören och räddningschefen varvid
korrigeringar och förtydliganden har skett på anmälda punkter i den föreslagna
räddningsplanen för normala och undantagsförhållanden i Eckerö kommun.
I kommundirektörens förslag till reviderad Förvaltningsstadga för Eckerö
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kommun ingår tillsättandet av en krisledningsgr upp enligt följande:

RÄDD NINGSN ÄMN DEN
KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN

14
122
176

16.03.2011
10.05.2011
16.08.2011

Kst § 176 forts. ”Krisle dningsgrupp
Kommunfullmäktige tillsätter en krisledningsgrupp bestående av förtroendevalda och
tjänstemän med ansvar för samordningsuppgifter inom befolkningsskyddet och kommunens
räddningsplan.
Krisledningsgruppen sammankallas av kommunstyrelsens ordförande eller vid dennes frånvaro
av vice ordföranden eller självständigt av kommundirektören.
I krisledningsgruppen ingår kommunstyrelsens presidium samt – med hänsyn till händelsernas
art - och efter särskilt inkallelseförfarande, ordförandena i Socialnämnden, Tekniska nämnden,
Miljö- och byggnadsnämnden, Skolnämnden, gemensamma Lantbruksnämnden samt ytterligare
förtroendevalda enligt krisledningsgruppens bestämmande. Vid nämndordförandes frånvaro
inträder vice ordförandena i angivna nämnder som ersättare. I ledningsgruppens personal ingår
räddningschef, befolkningsskyddsinspektör, kommuntekniker, byggnadsinspektör ekonomichef,
socialsekreterare, skolföreståndare och lantbrukssekreterare.
Krisledningsgruppen avgör om samtliga förtecknade tjänstemäns närvaro är påkallad
i det aktuella krisledningsskedet, liksom om andra sakkunniga bör inkallas.
Personal i krisledningsgruppen och dess stödfunktioner är förtecknad i fastställd
Räddningsplan för normala och undantagsförhållanden i Eckerö kommun.”

.
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KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling att den
korrigerade räddningsplanen för normala och undantagsförhållanden fastställes.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att en fast krisledningsgrupp
inrättas i Eckerö kommun med den förtroendevalda sammansättning som
föreslås i den nya Förvaltningsstadgan och de tjänstemän som är upptagna i
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räddningsplanen. Motsvarande krisledningsgrupp införs i räddningsplanen
för normala och undantagsförhållanden i Eckerö kommun och föregriper
behandlingen av den reviderade Förvaltningsstadgan.

RÄDD NINGSN ÄMN DEN
KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN

14
122
176

16.03.2011
10.05.2011
16.08.2011

Kst § 176 forts. BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att inför kommunfullmäktiges behandling och beslut
förorda ett fastställande av Räddnin gsplan för normala och undantagsförhållanden
i Eckerö kommun med tillägg:
Kommundirektörens förslag till sammansättning av krisledningsgrupp med
förtroendevalda och tjänstemän kompletterar framställningen om den kommunala
beredskapsorganisationen.
”Krisle dningsgrupp
Kommunfullmäktige tillsätter en krisledningsgrupp bestående av förtroendevalda och
tjänstemän med ansvar för samordningsuppgifter inom befolkningsskyddet och kommunens
räddningsplan.
Krisledningsgruppen sammankallas av kommunstyrelsens ordförande eller vid dennes frånvaro
av vice ordföranden eller självständigt av kommundirektören.
I krisledningsgruppen ingår kommunstyrelsens presidium samt – med hänsyn till händelsernas
art - och efter särskilt inkallelseförfarande, ordförandena i Socialnämnden, Tekniska nämnden,
Miljö- och byggnadsnämnden, Skolnämnden, gemensamma Lantbruksnämnden samt ytterligare
förtroendevalda enligt krisledningsgruppens bestämmande. Vid nämndordförandes frånvaro
inträder vice ordförandena i angivna nämnder som ersättare. I ledningsgruppens personal ingår
räddningschef, befolkningsskyddsinspektör, kommuntekniker, byggnadsinspektör ekonomichef,
socialsekreterare, skolföreståndare och lantbrukssekreterare.
Krisledningsgruppen avgör om samtliga förtecknade tjänstemäns närvaro är påkallad
i det aktuella krisledningsskedet, liksom om andra sakkunniga bör inkallas.
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Personal i krisledningsgruppen och dess stödfunktioner är förtecknad i fastställd
Räddningsplan för normala och undantagsförhållanden i Eckerö kommun.”

De samverkande miljömyndigheter som är hänförliga till landskapsregeringens
beredskapsorganisation förtecknas under landskapsregerin gens ansvarsområden.
Förändringarna redovisas vid kommunstyrelsens protokollsjustering.

KOMMUNSTY RELSEN

177

16.08.2011

EXTR A-ÄR END E:
ÖVERSYN AV ANS TÄLLN INGSRUTIN ER I KOMMUNA LA NÄ MNDER
Kst § 177

Ledamot Mikael Stjärnfelt anmälde behov av en allmän översyn av
anställningsrutiner på kommunal nämndnivå i Eckerö kommun.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att behandla ärendet vid nästa sammanträde
den 29 augusti 2011.
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16.08.2011

EXTR A-ÄR END E:
ÖVERSYN AV KO MMUNA LA ARBETS LÖ SHETSPR EMIER
Kst § 178

Felaktigheter vid redovisningen av de anställdas arbetslöshetsförsäkringspremier
har anmälts till kommunstyrelsen. Arbetslöshetspremien består enligt skatteverkets
regelverk dels av ett procentuellt löneavdrag för de anställda, dels av en avgift
som kommunen erlägger såsom arbetsgivare. En intern utredning har inletts
på kommunkansliet om förhållandets omfattning.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att fullfölja den inledda översynen av kommunens
inbetalningar och bokföring av lagstadga de arbetslöshetsförsäkringar för
anställda i Eckerö kommun.
Lönebokföraren Håkan Häggblom granskar de felaktiga löneavdragens
omfattning och vidtager de korrigerande åtgärder som kan följa enligt
kommunstyrelsens vidare beslut.
Byråsekreterare Sirkka Nordström biträder utredningen enligt
kommundirektörens anvisningar.
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Redovisning över utredningen lämnas vid kommunstyrelsens sammanträde
den 29 augusti 2011. Då utredningen också berör budgetåret 2011
informeras kommunrevisionen om hittills vidtagna åtgärder.

KOMMUNSTY RELSEN

179

16.08.2011

ANMÄ LNINGSÄR END EN
Kst § 179
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* Ålands landskapsregering: Beslut om finansieringsstöd för
vattenförsörjningsprojekt 28.0 6.2011 (utsändes)
* Ålands landskapsregering: Beslut om finansieringsstöd för avloppsprojekt
(utsändes)
* Ålands landskapsregering: Syn vid planerat täktområde, Kyrkoby, Eckerö
kommun (utsändes)
* Protokoll från samrådsmöte om detaljplan för Västra Styrsingsudd RNr 6:89
(utsändes)
* Cityläkarna: Rapport (utsändes)
* *Eckerö kommunstyrelse: Bemötande av ÅMHM:s utlåtande över besvär
över miljötillstånd (utsändes)
* Anhållan om erfarenhetstillägg: Behandlas som skilt ärende
* Justitieministeriet: Presidentvalet 2012 – bestämmande och meddelande av
röstningsställen, valmaterial m.m. (tillställd Centralvalnämnden)
* Svensk Kärnbränslehantering Ab: Samrå d enligt miljöbalken, 2011
* Södra Ålan ds Högstadiedistrikt: Sammanträdesprotokoll förbundsstyrelsen
28.06.2011
* Södra Ålan ds Högstadiedistrikt: Informationsmöte för kommunledningarna
30.08.2011 (utsändes)
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* Stiftelsen Åbo 2011: Forneldarnas natt (utsändes)
* Ålands landsbygdscentrum: Verksamhetsberättelse 2010
* Räddnin gsområde Ålan ds landskommuner: Sammanträdesprotokoll
29.06.2011
* Miljö- och byggnadsnämnden: Sammanträdesprotokoll 28.06.2011
* Ålands Kommunförbund: Sammanträdesprotokoll förbundsstyrelsen
21.06.2011
BE SLUT
Kommunstyrelsen antecknade sig anmälningsärendena till kännedom.
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