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Plats och tid

Kommungården måndagen den 29 augusti 2011 kl. 19.00-21.40

Beslutande

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

Frånv. ers. Jan sson, Magnus
Frånv.

Föredragan de

Lundqvist, Jörgen

Kommundirektör

Öv riga närv arande

Löfström, Marie
(K st § 180-185 kl. 19.00-20.00)

Kommunfullmäktiges ordf.

Paragrafer

Kst § 180-199

Underskrifter

Kommunstyrelsens ordförande

Protokollj ustering
Ort och ti d

Kommundirektör

Rune Söderlund
Jörgen Lundqvist
Kommungården torsdagen den 1 september 2011 kl. 16.45

Christina Jansson

Mikael Stjärnfelt

Protokollet framlagt till
Påseende. Plats och tid

Kommungården fredagen den 2 september 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

180
181
182

Sammanträdesdatum

3

29.08.2011

KA LLELS E O CH BESLU TSFÖ RHET
Kst § 180

BE SLUT
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutsfört.

VAL AV PRO TO KO LLJUSTERARE
Kst § 181

BE SLUT
Kommunstyrelsen valde Mikael Stjärnfelt och Christina Jansson
till protokollsjusterare.
Protokollet justeras torsdagen den 1 september 2011 kl. 16.45
på Kommungården i Överby, Eckerö kommun.

GO DKÄNNAND E O CH KOMPLETTER ING AV FÖ RED RAGNINGSLISTAN
Kst § 182

Protokolljusterarnas
signatur

BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna den framlagda föredragningslistan.

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2011__

Ecke rö den __/__2011_

Ordf.
Sekr.

ECKERÖ KOMM UN

SAM M ANT RÄDESPROT OKOLL
Sida

Organ

§nr

KOMMUNSTY RELSEN

183

Sammanträdesdatum

4

29.08.2011

KO MMUN DIREKTÖRSAV TAL
Kst § 183

Kommunens arbetsgivargrupp framlägger försla g till kommundirektörsavtal
att ingås mellan kommundirektör Jörgen Lundqvist och Eckerö kommun.
Avtalet som medföljer utskicket innebär ett förlängt tjänsteförordnande för
kommundirektören till den 31.10.2011.
BE SLUT
Kommunstyrelsen godkände upprättat förslag till kommundirektörsavtal
mellan Eckerö kommun och Jörgen Lundqvist. Avtalet som
innebär ett förlängt tjänsteförordnande för kommundirektören med bibehållna
rättigheter och skyldigheter till den 31.10.2011, ingås enligt överenskommelse
i anslutning till protokollsjusteringen.

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
KOMMUNSTY RELSEN

51
156
170
184

Sammanträdesdatum
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16.06.2011
21.06.2011
16.08.2011
29.08.2011

REKRYTER INGSGRUPP EN: LÄGESRAPPO R T
Kfg § 51

Kst § 156

Kst § 170

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

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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överenskommelse med kommundirektören om formerna för dennes fortsatta
tjänstgöring under pågående rekryteringsförfarande.
KOMMUNF ULLMÄKTIGE
KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN

Kst § 184

51
156
170
184

16.06.2011
21.06.2011
16.08.2011
29.08.2011

Ordförande i Rekryteringsgruppen, Marie Löfström, gav en lägesrapport
från Rekryteringsgruppen. Fem anställningsintervjuer har genomförts.
Rekryteringsgruppen har sammankallats till uppföljande möte
den 5 september 2011 för beslut om den fortsatta handläggningen.
BE SLUT
Kommunstyrelsen antecknade sig informationen 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

KOMMUNSTY RELSEN

185

Sammanträdesdatum
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29.08.2011

SÖ DRA ÅLANDS HÖGSTADIEDISTR IKT:
INFO RMA TIONSMÖTE O M INV ES TER INGSPLAN ER M.M.
Kst § 185

Kommunledningarna i Södra Ålands Högstadie distrikts medlemskommuner
inbjudes till ett informations- och diskussionsmöte tisdagen den 30 augusti
2011 kl. 19.00 på Kyrkby Högstadium i Jomala. En första diskussion har förts
mellan kommunstyrelsernas ordförande i medlemskommunerna tisdagen den
23 augusti 2011. Protokoll från samrådet medföljer utskicket. Skoldirektör P-O
Friberg har framtagit en sammanställning över relevanta handlingar inför mötet
den 30.08.2011 som också tillställes kommunstyrelsen.
Eckerö kommun har förhandsanmält minst två deltagare till det aktuella
informationsmötet.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen diskuterar och förankrar kommunens ställningstaganden
utifrån följande vägledande principer:
* Grundskolornas låg- och mellanstadier kvarstår på kommunal nivå för
kvalitet och trygghet i skolmiljön för de yngsta eleverna,
* Fortsatta och utvecklade samverkanslösningar skall konstruktivt sökas inom
kommunalförbundet för grundskolans högstadieutbildning vars behov även
fortsättningsvis skall kunna tillgodoses vid Kyrkby högstadium (KH S),
* En helhetsbild skall därför skyndsamt framtagas över det utbyggnadsbehov
som på ett positivt sätt kan tillgodose såväl prognosticerad elevutveckling som
önskvärda förbättringar i arbetsmiljö för elever och lärare vid KHS liksom ett
långsiktigt samarbete över skoldistriktsgränser i landskapet,
* God fastighetsekonomi måste samtidigt eftersträvas, exempelvis genom
högre utnyttjandegrad av redan tillgängliga by ggna der och lokaler,
* T räningsundervisningen och dess fritidsverksamhet skall vara

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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samlokaliserad,
* Frivillighet är vägledande princip för elevval av högstadieskola.
KOMMUNSTY RELSEN

Kst § 185 forts.

185

29.08.2011

BE SLUT
Kommunstyrelsen antecknade sig disk ussionsunderla get till kännedom.
Kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens presidium och
kommundirektören avser att deltaga i informationsmötet vid Södra Ålands
högstadiedistrikt.

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

171
186

Sammanträdesdatum

9

16.08.2011
29.08.2011

PERSO NALÄREND E:
TJÄ NSTGÖ RINGSGRAD FÖR STÄD AR 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

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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sammanträden som inte tidigare ingått i arbetsbeskrivningen. I uppgifterna ingår
sedan tidigare inventering och anskaffning av städ- och renhållningsartiklar med
tillhörande förrådshållning.
KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN

171
186

16.08.2011
29.08.2011

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.
Kst § 186

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
I enlighet med instruktion för städrutiner på Kommungården och Ekergården
m.m. från våren 2011 och uppföljande samråd med handle dare vid
läroavtalsutbildning, fastställer kommunstyrelsen tjänstgöringsgra den
till c:a 51 % av heltid. T imredovisning sker i enlighet med tidigare beslut.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att fastställa tjänstgöringsgraden för städare
vid Kommungården och Ekergården till 19,5 timmar i veckan eller
c:a 51% av heltid utifrån framtagen städinstruktion.
T imredovisning sker i enlighet med tidigare beslut.

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

172
187

Sammanträdesdatum
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16.08.2011
29.08.2011

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.

Kst § 187
Protokolljusterarnas
signatur

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2011__

Ecke rö den __/__2011_

Ordf.
Sekr.
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I enlighet med arbetsbeskrivning för köksbiträde/serveringspersonal
på Kommungården fastställer kommunstyrelsen tjänstgöringsgraden till
8 % av heltid. T imredovisning sker i enlighet med tidigare beslut.
KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN

172
187

16.08.2011
29.08.2011

Kst § 187 forts. BE SLUT
Kommunstyrelsen fastställde tjänstgöringsgra den för köksbiträde och
serveringspersonal på Kommungården till tre timmar i veckan, eller
c:a 8% av heltid i enlighet med framtagen arbetsbeskrivning.
T imredovisning sker i enlighet med tidigare beslut.

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

KOMMUNS TY RELSEN
KOMMUNS TY RELSEN
KOMMUNS TY RELSEN

273
331
188

28.10.2009
15.12.2009
29.08.2011
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ANHÅLLAN OM BEVILJAND E AV S EMES TERGRUNDANDE YR KES ER FAR ENH ET
Kst § 273

Kanslist Agneta Andersson anhåller om beviljande av erfarenhetstillägg
motsvarande tio års yrkesverksamhet. Anställd kan erhålla s.k.
erfarenhetstillägg genom att i utredning styrka och motivera relevant
yrkesbakgrund som uppfattas vara till nytta för den nya arbetsgivaren.
Enligt AKT A erhålles årsbunden del av det individuella tillägget efter 5
respektive 10 års anställning i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande hos samma
kommun/kommunalförbund eller hos annan arbetsgivare eller i sådana
uppgifter som anses vara av väsentlig nytta i de nuvarande uppgifterna. Vad
som arbetsgivaren uppfattar som väsentlig nytta avgörs från fall till fall. Vid
liknande fall följs en enhetlig praxis.
Agneta Andersson åberopar drygt tio års verksamhet som företagare i Eckerö
kommun. Företaget registrerades och påbörjade verksamheten våren 1998.
Erfarenheten avser både planering och drift av företag, administrativa
uppgifter, ekonomihantering, myndighetsredovisningar samt kundkontakter.
T idigare anställning som bl.a. butiksföreståndare redovisas också som relevant
yrkesbakgrund för arbetet som kanslist vid kommunens centralförvaltning.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Agneta Andersson tio års
erfarenhetstillägg från och med tillträdandet av anställningen på kommunens

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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15.12.2009
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centralförvaltning.

KOMMUNS TY RELSEN
KOMMUNS TY RELSEN
KOMMUNS TY RELSEN

Kst § 273 forts. BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Agneta Andersson tio års
erfarenhetstillägg från och med tillträdandet av anställningen på kommunens
centralförvaltning.
Kst § 331

Agneta Andersson har kompletterat tidigare anhållan om erfarenhetstillägg
med ytterligare ett par intyg som hon önskar tillföra sitt tidigare bevilja de
erfarenhetstillägg.
Handlingarna har tillställts lönebokföraren för synpunkter inför
kommunstyrelsens sammanträde.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att vidhålla tidigare beslut om beviljande av
erfarenhetstillägg till Agneta Andersson motsvarande tio års tjänstgöring från
och med hennes tillträde till tjänsten som kanslist i Eckerö kommun den 7
september 2009. Det beviljade erfarenhetstillägget motsvarar såväl de
disk ussioner som fördes vid anställningen av Andersson som den
sammanvägda omfattningen av hennes yrkeserfarenhet i eget företag utifrån
kommunstyrelsens praxis.
Kommunstyrelsen har vid anställningen av Agneta Andersson funnit hennes
yrkesbakgrund och datavana som högst meriterande. Det är kommunstyrelsens
mening att tillerkännande av ytterligare individuella årsbundna tillägg måste
prövas restriktivt då tilläggen, enligt gällande kollektivavtal, är begränsade till
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tidigare anställningar hos samma arbetsgivare, inom motsvarande bransch eller
består av sådana uppgifter som är av väsentlig nytta för arbetsgivaren.

KOMMUNS TY RELSEN
KOMMUNS TY RELSEN
KOMMUNS TY RELSEN

Kst § 188

273
331
188

28.10.2009
15.12.2009
29.08.2011

KOMMUNDIRE KT ÖREN S UT REDNIN G
Kanslist Agneta Överström (tidigare Andersson) anhåller om att retroaktivt
tillgodoräknas ytterligare ett par arbetsmeriter. Dessa redovisas i bilaga.
Om också dessa kompletterande meriter tillgodoräknas skulle
Agneta Överström med sin snart två år långa anställning i kommunen, erhålla
semestergrundan de rätt motsvarande 15 års anställning i kommunen. Det tredje
årsbundna erfarenhetstillägget som erhölls efter 15 års anställning har numera
avskaffats och saknar således betydelse för lönevillkoren.
Det är två kompletterande meriter på drygt tre år som åberopas av henne.
Handlingarna har också tidigare redovisats inför kommunstyrelsen.
Agneta Överström har tidigare i särskild ordning tillerkänts erfarenhetstillägg
motsvarande 10 års yrkeserfarenhet från anställningens påbörjande
den 07.09.2009.
Kommunstyrelsen har i beslut Kst § 331 av den 15.12.2009
behandlat och avslagit rättelseyrkande till den del som denna erfarenhetsberättigade tid skulle utökas och noterat att restriktivitet råder enligt
tillämpningsföreskrifterna. Det är endast arbete inom samma kommun eller
kommunalförbund eller hos annan arbetsgivare inom motsvarande bransch
eller i sådan verksamhet som är av väsentlig nyttja i den nuvarande
uppgifterna som kan tillerkännas som årstillägg med tillhörande
semesterrätt.
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Ärendet har enligt praxis tillställts lönebokföraren för yttrande.
Det har bekräftats att de åberopade erfarenheterna tidigare
har behandlats av kommunstyrelsen.

KOMMUNS TY RELSEN
KOMMUNS TY RELSEN
KOMMUNS TY RELSEN

273
331
188

28.10.2009
15.12.2009
29.08.2011

Kst § 188 forts. BE SLUT
Kommunstyrelsen noterade att det aktuella ärendet har behandlats
i samband med påbörjandet av Agneta Överströms anställning den
07.09.2009 och senare i skild och grundlig be dömning av rättelseyrkande
15.12.2009. Verksamhet som egen företagare under c:a tio års tid har tidigare
tillgodoräknats Agneta Överström. Övrig yrkeserfarenhet är självfallet
meriterande för den anställde men har ej befunnits vara av den väsentliga
betydelse för de nuvarande komm unala arbetsuppgifterna på det sätt som
kollektivavtalet förutsätter.
Då verksamheten i eget företag ej var exakt fastställd, vid anställningens
påbörjande tillgodoräknades A gneta Överström tio års yrkeserfarenhet
och erhöll två årsbundna erfarenhetstillägg med tillhörande semesterrätt.
Ytterligare yrkeserfarenhet från annan verksamhet skall som det framgår av
tidigare be slut ske med betydande restriktivitet. Några nya skäl har inte
framkommit på denna punkt.
Kom munstyrelsen vidhåller därför tidigare beslut och beslutsm otivering.
De bevilja de erfarenhetstillägget motsvarar såväl de diskussioner som fördes,
och den överenskommelse som nåddes vid anställningen av Överström liksom
den då prövade omfattningen av hennes yrkeserfarenheter utifrån
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

17

kommunstyrelsens praxis.
.

KOMMUNSTY RELSEN

189

29.08.2011

PERSO NALÄREND E: A NHÅLLAN O M FO R TBILDNING
Kst § 189

Äldreomsorgsle dare Pauliina Körkkö anhåller om godkännande av
kompetenshöjande fortbildning.
Kursen vid Öppna högskolan på Åland omfattar ledarskapsutbildning
för förmän inom socialvården. Handlingen och kursbeskrivning medföljer
i bila ga.
Anhållan avser stöd till deltagaravgiften samt ledighet vid
undervisningstillfällen (närstudieda gar) motsvarande en eller ett par
dagar i månaden. Dessa närstudie da gar genomförs på Åland och i Åbo, eventuellt
också i form av videokonferenser.
Längre sammanhängande yrkesrelaterad fortbildning godkännes
av kommunstyrelsen i enlighet med kommunens personalpolitiska
riktlinjer från 2009.02.26 § 4 p 4 som bifogas föredragningen.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen godkänner äldreomsorgsledarens anhållan om att
kompetenshöjande yrkesutbildning vid Öppna högskolan på Åland godkännes
samt att studiestöd bevilja s i form av terminsavgift, och att schemalagd
undervisning (närstudie da gar) får utföras på arbetstid.
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BE SLUT
Kommunstyrelsen godkände äldreomsorgsledarens anhållan om
att beviljas studie stöd i form av betald terminsavgift för kompetenshöjande
yrkesutbildning vid Öppna högskolan på Åland samt att schemalagd
undervisning (närstudie da gar) får utföras på arbetstid.

KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN

155
174
190

21.06.2011
16.08.2011
29.08.2011

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
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Kommunstyrelsen återupptager behandlingen av förslag till reviderad
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
KOMMUNSTY RELSEN

Kst § 174

155
174
190

21.06.2011
16.08.2011
29.08.2011

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.

Kst § 190

Förslag till kapitel 8-12 i Förvaltningsstadga för Eckerö kommun medföljer
utskicket.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen vidtager ett remissförfarande av det samlade förslaget
till kommunala nämnder samt personalgruppen på centralförvaltningen
för att både förankra förslaget och för att fullt ut kunna tillgodose ett praktiskt
och sammanhängande regelverk. Det är angeläget att redan på detta stadium
kan ta hänsyn till, och väga in, nämndernas synpunkter.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att inleda ett internt remissförfarande bland

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

20

ledande tjänstemän och personalen på kommunkansliet samt övriga anställda,
avdelningschefer och föreståndare som har uppgifter som föredragande och
sekreterare i kommunala nämnder. Detta remissförfarande pågår fram till den
30 september 2011. Kompletterande synpunkter eller korrigeringar som
föranleds av detta remissförfarande återförs därefter till kommunstyrelsen för
en avslutande behandling av det samlade förslaget till ny Förvaltningsstadga.

KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN

155
174
190

21.06.2011
16.08.2011
29.08.2011

Kst § 190 forts. Den reviderade förvaltningsstadgan tillförs de av kommunfullmäktige
fastställda principerna för ekonomistyrning i Eckerö kommun.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige om en ny nämndstruktur i
Eckerö kommun föregår kommunfullmäktiges behandling av den reviderade
Förvaltningsstadgan.
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16.08.2011
29.08.2011

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.

Kst § 191

Kommunstyrelsen behandlar framlagda synpunkter och förslag till åtgärder.
Förslag till ny Förvaltningsstadga för Eckerö kommun upptager ett särskilt
personalkapitel som specificerar anställnings- och rekryteringsförfarandet i
kommunen. Kapitlet får därmed en viss ”handbokskaraktär” som i praktiken
ersätter den tidigare Tjänstestadgan samt skilda beslut.
Det finns ett stort värde i att Förvaltningsstadgan är tydlig
och instruktiv för anställande myndigheter jämsides med tillämpning av
gällande la gstiftning. T jänstestadgan för Eckerö kommun medföljer utskicket
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BE SLUT
Kommunstyrelsen antecknade sig framlagda synpunkter på rekryterings- och
anställningsrutiner i de kommunala nämnderna i Eckerö kommun till kännedom.
Det är kommunstyrelsens samlade bedömning att ett åskådligt och tydligt
regelverk över rekryterings- och anställningsförfarandet bör ingå i den
reviderade Förvaltningsstadgan. Kommunstyrelsen beslutade att tillföra
Förvaltningsstadgans personalkapitel kompletterande bestämmelser om
former för utvärdering av sökande.

KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN

178
192

16.08.2011
29.08.2011

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.
Kst § 192

Utredning har vidtagits av byråsekreterare Sirkka Nordström. Granskningen har
omfattat lönehantering och återbetalningsskyldighet för kommunalt anställda.
Felaktiga löneavdrag har redovisats för åren 2006-2010 samt under
fyra månader 2011. Det totala återbetalningsbara beloppet uppgår till
14.581,07 Euro.

KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN

178
192

16.08.2011
29.08.2011

Kst § 192 forts. KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Felaktigt innehållna belopp för de anställdas arbetslöshetspremier återbetalas i
enlighet med vidtagen utredning.
Beloppet uppgår till totalt 14.581,07 Euro för åren 2006-2011. Det
återbetalningsbara beloppet redovisas som ekonomichefen påpekat, som en
kostnad under budgetåret 2011. Redovisningen delgive s revisionen såsom
tidigare be slutat. Lönebokföraren verkställer återbetalningen i enlighet med
detta beslut och ges tillfälle att själv förklara omständigheterna krin g
händelsen.
BE SLUT
Felaktigt innehållna belopp för de anställdas arbetslöshetspremier
återbetalas i enlighet med vidtagen utredning.
Beloppet uppgår till 14.581,07 Euro. Det återbetalningsbara be loppet redovisas
som en kostnad under budgetåret 2011. Redovisningen delgives revisionen.
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Lönebokföraren verkställer återbetalningen i enlighet med detta beslut och
ges tillfälle att skriftligen förklara omständigheterna kring händelsen gentemot
kommunstyrelsen.

KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN

201
193

21.09.2010
29.08.2011

REGLERING AV FÖ RSÄLJNING AV TILLÄGGSMARK
Kst § 201

Mats-Erik Mattsson anhåller i bifogad inlaga om kommunens medgivande för
att köpa tilläggsmark till den av honom ägda tomten 8 i XX kvarteret på
kommunens bostadsområde i Storby, Eckerö kommun.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Eckerö kommunstyrelse medger köp av tilläggsmark till den av
Mats-Erik Mattsson ägda tomten nummer 8 i XX kvarteret på kommunens
bostadsområde i Storby för att tillgodose ett praktiskt förfogande och naturlig
fastighetsindelning. Området på 346 kvadratmeter överlåtes på samma villkor
som den övriga tomten. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören
befullmäktigas att ingå överlåtelsehandlingarna.
BE SLUT
Kommunstyrelsen godkänner Mats-Erik Mattssons anhållan om köp
av tilläggsmark till tomt nummer 8 i XX kvarteret på kommunens
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bostadsområde i Storby, Eckerö kommun. Överlåtelsen av området på 346
kvadratmeter, tillgodoser ett praktiskt förfogande och naturlig fastighetsindelning. och sker på samma försäljningsvillkor som den övriga tomten
varvid kostnader för fastighetsuppmätning och lantmäteriförrättning
ankommer på köparen.
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören befullmäktigas
att ingå överlåtelsehandlingarna

KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN

Kst § 193

201
193

21.09.2010
29.08.2011

Mats-Erik Mattsson har köpt tilläggsmark från Eckerö kommun enligt
beslut Kst § 201 den 21.09.2010.
Arealen uppskattades vid tillfället till 346 kvadratmeter. Efter vidtagen
lantmäteriförrättning skall slutreglering ske av försäljningspriset med
hänsyn till den faktiskt uppmätta arealen.
Den anskaffade tilläggsmarken omfattar 246 kvadratmeter. Återbetalning
sker i enlighet med ingånget avtal för en summa som motsvarar priset
på 2,10 Euro/kvadratmeter för 100 kvadratmeter tomtmark.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen föranstaltar om återbetalning till köparen Mats-Erik Mattsson
av pris motsvarande 100 kvadratmeter tomtmark som ej omfattas av överlåtelsen
enligt vidtagen lantmäteriförrättning på tomt nummer 8 i XX kvarteret på
kommunens bostadsområde i Storby, Eckerö kommun
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BE SLUT
Kommunstyrelsen godkände återbetalning av en summa motsvarande 2,10
Euro/kvadratmeter för de 100 kvadratmeter tomtmark som ej omfattas av
tomtförsäljningen mellan Eckerö kommun och Mats-Erik Mattsson
enligt vidtagen lantmäteriförrättning på tomt nummer 8 i XX kvarteret på
kommunens bostadsområde i Storby, Eckerö kommun.

KOMMUNSTY RELSEN

194

29.08.2011

ÅLANDS LAN DSKAPSR EGERING:
UTLÅ TAN D E ÖV ER RÄ TT A TT FÖ RVÄRVA OC H BESITTA FAS T EG ENDO M,
STO RBY, EC KERÖ KO MMUN
Kst § 194

Ålands lan dskapsregerin g har anmodat Eckerö kommun att avge utlåtande över
rätt att förvärva och besitta fast egendom. Ansökan avser den holländske
medborgaren Arne Nieland med a dress i Storby, Eckerö kommun.
Arne Nieland har anmält förvärv av hälften av fastigheten Löfbacka
( RNr 43-406-8-1) tillsammans med Ingela Eckermann.
Den färdigbildade lä genheten har en areal på 3.541 kvadratmeter och
är bebyggd med bostadshus och ekonomibyggna d. Avsikten med förvärvet
är fast bosättning.
Sökanden har varit folkbokförd i landskapet sedan den 16.0 6.2011,
d.v.s drygt två månader. Det innebär att det generella kravet på minst fem års
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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.

KOMMUNSTY RELSEN

194

29.08.2011

Kst § 194 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.
Landskapsförordning om jordförvärvstillstånd ger i § 4 p 4
sökande som är gift med eller registrerad partner till en person som redan
innehar åländsk hembygdsrätt en motsvarande men villkorad rätt till
jordförvärvstillstånd. Intyg om denna kvalificeringsgrund saknas emellertid
i de medföljande ansökningshandlin garna.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen saknar fullvärdig dokumentation för att inför Ålands
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landskapsregerin g kunna förorda att Arne Nieland beviljas rätt att förvärva
och besitta fast egendom avseende hälften av den färdigbildade lä genheten
Löfbacka 8:1 i Storby, Eckerö kommun.
T ill denna del ankommer det på Ålands landskapsregering att utreda
och fastställa rättighetsgrundande omständigheter.
BE SLUT
Kommunstyrelsen saknar fullvärdig dokumentation vad avser sökanden
Arne Nielands anknytning till landskapet, för att inför Ålands landskapsregerin g
kunna förorda att denne beviljas rätt att förvärva och besitta fast egendom
avseende hälften av den färdigbilda de lä genheten Löfbacka 8:1 i Storby, Eckerö
kommun. T ill denna del ankommer det på Ålands landskapsre gering att utreda
och fastställa rättighetsgrundande omständigheter.
KOMMUNSTY RELSEN

195

29.08.2011

FÖ RSLAG TILL GA TU NAMN PÅ BOSTADSO MRÅD ET,
STO RBY, EC KERÖ KO MMUN
Kst § 195

Kommunfullmäktige i Eckerö kommun har inbjudit allmänheten att lämna
förslag till dels, gator på det kommunala bostadsområdet i Storby,
dels namnförslag på industri- och hantverksområdet i södra Storby.
Förslagen redovisas i bila ga jämsides me d kartangivelse.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslagen och förordar
tre gatunamn.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och
beslut att de tre föreslagna namnen på bostadsgator i Storby,
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fastställes. Bostadsgatorna kallas Haraldsgatan, Elnas gränd samt
Betesgränd.
BE SLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och
beslut att de tre av Susanne Fa gerström föreslagna namnen på bostadsgator i
Storby, fastställes. Bostadsgatorna kallas Haraldsgatan, Elnas gränd samt
Betesgränd.
Kommunstyrelsen förordar att industri- och hantverksområdet i södra Storby
kallas Industrikvarteret på det sätt som föreslagits av Siv Mattsson.
Kommunstyrelsen föreslår att vägen in till området namnsätts
till Väbbängsvägen.
KOMMUNSTY RELSEN
TEKNISKA N ÄMNDE N
KULTUR- OCH
FRITIDSNÄ MNDEN
KOMMUNSTY RELSEN

100
55

19.04.2011
18.05.2011

15
196

06.06.2011
29.08.2011

MEDBORGARINITIATIV: VÄGNAMN, STO RBY, EC KERÖ KO MMUN
Kst § 100

Medbor garinitiativ har anhängiggjorts av Carl-Gunnar Bergman med flera.
I medborgarinitiativet yrkas att korrigering sker av vägsträckningen och
namnsättningen på de båda samfällda vägarna Vargk ulavägen och Nya
Valbergsvägen i Storby, Eckerö kommun.
Nuvarande namnsättning på de båda vägarna härrör från 1980-talet och har
aktualiserats i samband med vägförrättning.
Frågan avser närmast om byte av vägnamn. Förslag till ändring av vägnamn
prövas av Kultur- och fritidsnämnden och i förekommande fall av
T ekniska nämnden. Vid namnbyte brukar också samtliga fastighetsägare
tillfrågas i ärendet.
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KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen remitterar medborgarinitiativet till beredning i dels
T ekniska nämnden, dels Kultur- och fritidsnämnden. T ekniska nämnden
anmodas att också granska tidigare vägförrättning och den faktiska
vägdragningen i förhållande till vägförrättnin gen.
BE SLUT
Kommunstyrelsen remitterar medborgarinitiativet till vidare beredning i dels
T ekniska nämnden, dels Kultur- och fritidsnämnden. T ekniska nämnden
anmodas att också granska tidigare vägförrättning och den faktiska
vägdragningen i förhållande till vägförrättnin gen.

KOMMUNSTY RELSEN
TEKNISKA N ÄMNDE N
KULTUR- OCH
FRITIDSNÄ MNDEN
KOMMUNSTY RELSEN

TN § 55

100
55

19.04.2011
18.05.2011

15
196

06.06.2011
29.08.2011

Medbor garinitiativet som bilaga 17/4.
FÖRSLA G
T ekniska nämnden besluter att föreslå kommunstyrelsen att inte korrigera
vägnamnen som omnämns i medborgarinitiativet.
Motivering:
Om korrigeringen omfattas kommer samtliga adressnummer på nuvarande
Nya Valbergsvägen som börjar vid korsningen till Roger och Lisbeth Småroos
att ändras, där fastighetsägarna själva får ombesörja att så sker.
BE SLUT :
Ordförande John Hilander anmälde jäv i ärendet och avlägsnade sig från
sammanträdesrummet.
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T ekniska nämnden beslöt därefter att utse ledamot Sven-Erik Carlsson till
ordförande för denna §.
T ekniska nämnden beslöt efter förslag av Jan-Anders Öström understödd av
Mattias Sjöström där nämnden konstaterade enhälligt att den är ingen
remissinstans vad gäller vägnamn. Remissinstans är Kultur- och
fritidsnämnden.
Va d gäller vägförättningar är det lantmäteribyrån som har sakkunskaperna.
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Medbor garinitiativet från Carl- Gunnar Bergman med flera medföljer som
bila ga.
FRITIDSLEDA RENS FÖ RSLA G
Kultur- och fritidsnämnden prövar förslaget till ändring av vägnamn.
BE SLUT
Kultur- och fritidsnämnden föreslår till kommunstyrelsen att vägsträckan
som går från Sandmovägen (Bernt och Inger) och vidare söderut, ska heta
Var gkulavä gen. Den väg som går västerut från Vargkulavägen skall
förslagsvis heta Nya Valbergsvä gen eller alternativt Valber gsvägen.

Kst § 196

Protokolljusterarnas
signatur

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G.
Beslut i samband me d vägförrättning har sedan länge vunnit laga kraft.
Revidering om denna kan därmed endast ske medelst ansökan om ny
vägförrättning i skild ordning.
En lösning i enlighet med medborgarinitiativets förslag om namnändring
förutsätter emellertid att samtliga, eller det övervägande flertalet, fastighetsägare
ger sitt samtycke till namnändringen. Förslaget medför också nya registeradresser utmed Nya Valbergsvägen från anslutningen till
Var gkulavä gen i dess föreslagna sträckning. En fördjupad beredning är därme d
påkallad med hänsyn till nämndernas yttranden.
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Kst § 196 forts.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till kommunkansliet för
fördjupad utredning kring omständigheterna vid tidigare vägförrättning och de
föreslagna vägnamnsändringarnas konsekvenser, också för eventuellt andra
än de fastighetsägare som står bakom medborgarinitiativet.
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ANHÅLLAN OM VÄGNAMN, STORBY, EC KERÖ KOMMUN

Kst § 197

Eija Oxenwaldt, Västra Rödklobb, Västerön, anhåller om att erhålla
fast adress med vägnamnet Olgas väg.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen remitterar förslaget till Kultur- och fritidsnämnden
för yttrande.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att remittera förslaget till
Kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Kommunkansliet
kompletterar handlingarna med en karta över området.
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ANHÅLLAN OM KÖ P AV INDUS TRITO MT, STORBY, EC KERÖ KOMMUN
Kst § 198

Niclas Hä ggblom anhåller om att få köpa industritomt på kommunens
industri- och hantverksområde i södra Storby. Det avsedda förvärvet
omfattar 2.500 kvadratmeter. T omtens belägenhet framgår av bifogade
karta. Priset uppgår till 2:10 Euro per kvadratmeter enligt kommunfullmäktiges
riktgivande beslut 2008.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen godkänner Niclas Häggbloms anhållan om köp av
industritomt på 2.500 kvadratmeter på kommunens industri- och
hantverksområde i södra Storby enligt kartangivelse.
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör ingår erforderliga
överlåtelsehandlingar som följer sedvanliga försäljningsvillkor.
I försäljningsavtalet ingår tidigare använd återköpsklausul i det fall
verksamheten måtte kräva, men ej erhåller nödvändiga tillstånd.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna Niclas Häggbloms anhållan om köp
av industritomt på 2.500 kvadratmeter på kommunens industri- och
hantverksområde i södra Storby.
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör ingår erforderliga
överlåtelsehandlingar som följer sedvanliga försäljningsvillkor.
I försäljningsavtalet ingår tidigare använd återköpsklausul
i det fall verksamheten kräver, men ej erhåller, nödvändiga tillstånd.
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ANMÄ LNINGSÄR END EN
Kst § 199

* Ålands landskapsregering: Protokollsutdrag om utlyst taxitillstånd
* Ålands landskapsregering: Beslut om jordförvärvstillstånd, Överby
* Ålands landskapsregering: Beslut om jordförvärvstillstånd, Storby
* Ålands landskapsregering: Beslut om jordförvärvstillstånd , Storby
* Mariehamns stad: Missbrukarvården
* Mariehamns stad: Avtal om köp av tjänster från Tallbacken
* Ålands synskada de: Anhållan om bidrag (tillställd Socialnämnden)
* Rädda Barnen: Inbjudan till utbildning 05.09.2011
* Finlands Kommunförbund: Cirkulär
* Finlands Kommunförbund: Reviderin g av Avfallslagstiftning (tillställes
Miljö- och byggnadsnämnden)
* Ålands Kommunförbund: Sammanträdesprotokoll förbundsstyrelsen
2011-08-16
* Ålands hälso- och sjukvård: Verksamhetsberättelse 2010
* Ålands Natur- och miljö: Årsredovisning 2010
* Ålands statistik- och utredningsbyrå (Å SUB): Nordisk-baltisk sjöfart 2011,
Rapport 2011:3
* Ålands statistik- och utredningsbyrå (Å SUB): Utvärdering av
landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland, Rapport 2011:4
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen antecknar sig anmälningsärendena till kännedom.
Beslut av Ålands landskapsregering om jordförvärvstillstånd tillställes
kommunfullmäktige såsom informationsärende tillsammans med
kommunstyrelsens utlåtanden i ärendena.
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Kst § 199 forts. BE SLUT
Kommunstyrelsen antecknade sig anmälningsärendena till kännedom.
Beslut av Ålands landskapsregering om jordförvärvstillstånd tillställes
kommunfullmäktige såsom informationsärende tillsammans med
kommunstyrelsens utlåtanden i ärendena.
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