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Plats och tid

Kommungården tisdagen den 13 september 2011 kl. 19.00-22.20

Beslutande

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

Frånv.

Föredragan de

Lundqvist, Jörgen

Kommundirektör

Öv riga närv arande

Löfström, Marie
Grönlund, Maarit
(K st § 213 kl. 19.00-19.50)

Kommunfullmäktiges ordf.
Ekonomichef

Paragrafer

Kst § 209-225

Underskrifter

Kommunstyrelsens ordförande

Protokollj ustering
Ort och ti d

Kommundirektör

Rune Söderlund
Jörgen Lundqvist
Kommungården onsdagen den 14 september 2011 kl. 17.00

Christina Jansson

Gunder Eriksson

Protokollet framlagt till
Påseende. Plats och tid

Kommungården fredagen den 9 september 2011 kl. 10.00

Intygar

Kommundirektör Jörgen Lundqvist

Utdra gets riktighet
bestyrks
Ort och ti d

Underskrift
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SAM M ANT RÄDESPROT OKOLL
Sida

Organ

§nr

KOMMUNSTY RELSEN

209
210
211

Sammanträdesdatum

3

13.09.2011

KA LLELS E O CH BESLU TSFÖ RHET
Kst § 209

BE SLUT
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

VAL AV PRO TO KO LLJUSTERARE
Kst § 210

BE SLUT
Kommunstyrelsen valde Gunder Eriksson och Christina Jansson
till protokollsjusterare.
Protokollet justeras onsdagen den 14 september 2011 kl. 17.00
på Kommungården i Överby, Eckerö kommun.

GO DKÄNNAND E O CH KOMPLETTER ING AV FÖ RED RAGNINGSLISTAN
Kst § 211

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

KOMMUNF ULLMÄKTIGE
KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN

51
156
170
184
204
212

Sammanträdesdatum

4

16.06.2011
21.06.2011
16.08.2011
29.08.2011
06.09.2011
13.009.2011

VAL AV KO MMUN DIR EKTÖ R
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.
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Protokollet framlagt till påseende
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16.06.2011
21.06.2011
16.08.2011
29.08.2011
06.09.2011
13.009.2011

Kst § 170 forts. 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.
Kst § 184

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.

Kst § 204

Rekryteringsgruppens ordförande Marie Löfström återgav gruppens
överläggningar och bedömningar vid de ss möte måndagen den 5 september
2011. Av 12 sökande har fem anställningsintervjuer genomförts. Förhandlingar
och klargöranden om lön och övriga anställningsvillkor pågår med två av de
sökande.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att sammankalla ett extra sammanträde
tisdagen den 13 september 2011 kl. 19.00 då förhandlingar om lön och
anställningsvillkor har slutförts. Kommunstyrelsen avger därefter förord
för en sökande inför kommunfullmäktiges möte den 15 september 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
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Sida

Organ
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KOMMUNF ULLMÄKTIGE
KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN
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Kst § 212
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Sammanträdesdatum
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16.06.2011
21.06.2011
16.08.2011
29.08.2011
06.09.2011
13.009.2011

BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att inför kommunfullmäktiges val ge förord för
fil.mag. Kennet Lundström, Jakobstad, till tjänsten som kommundirektör i
Eckerö kommun. Lundström uppfyller såväl de fastställda kraven på
behörighet och erfarenhet av lednings- och utvecklingsarbete som annan
önskvärd yrkeserfarenhet. T illträde till tjänsten sker den 1 november 2011.
Provanställning på fyra månader tillämpas. Lön utgår med 4.000
Euro/månaden exklusive erfarenhetstillägg.

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
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KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN
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Sammanträdesdatum
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06.09.2011
13.09.2011

MELLANBO KSLU T 2011
Kst § 207

Ekonomichef Maarit Grönlund har framtagit ett mellanbokslut 2011.
Budgetuppföljning och resultaträkning omfattar perioden januari-juni
2011.
Kommunstyrelsen erhåller också uppföljning av skatterater
i Eckerö kommun under perioden januari-augusti 2011.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige mellanbokslut för perioden
januari-juni 2011 till kännedom samt redovisning av skatteintäkter för
motsvarande period.
BE SLUT
Kommunstyrelsen återupptager behandlingen av mellanbokslutet
vid nästa sammanträde. Ekonomichefen anmodas att komplettera
mellanbokslutet med det samlade ekonomiska utfallet på kapitelnivå
(nämndnivå samt affärsverksamhet) som redovisas för
kommunfullmäktige.

Kst § 213

Kommunstyrelsen erhåller kompletterande handlingar till mellanbokslut i
Eckerö kommun under perioden januari-juni 2011 på övergripande kapitelnivå
med detta utskick. Periodiseringar har ej införts på kapitelnivån.
Ekonomichef Maarit Grönlund medverkade vid redovisningen.

Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
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Ecke rö den __/__2011_

Ordf.
Sekr.
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KOMMUNSTY RELSEN
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Sammanträdesdatum
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06.09.2011
13.09.2011

Kst § 213 forts. BE SLUT
Kommunstyrelsen tillställer kommunfullmäktige det framställda
mellanbokslutet för perioden januari-juni 2011 samt sammanställning över
skatteintäkterna såsom informationsärende.
Kommunstyrelsen påminner på förekommen anledning T ekniska nämnden
om att anslutningsavgifter till kommunalt avlopp från 2010 och 2011
omgående skall faktureras.

Protokolljusterarnas
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Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrkes
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13.09.2011

ÅLANDS LAN DSKAPSR EGERING:
MO DELLFÖ RSLAG TILL KO MMUN AL BYGGNADSORDNING
Kst § 214

Ålands lan dskapsregerin g har den 30.08.2011 antagit ett modellförslag till
reviderad kommunal byggnadsordning som framläggs för Mariehamns stad
och landskommunerna i landskapet. Modellförslaget som är avsett som ett stöd
för kommunerna vid framtagandet av nya kommunala byggnadsordningar
utgår från den nya Plan- och byggnadsla gen och den nya Plan- och
byggnadsförordningen för landskapet Åland.
I modellförslaget finns allmänna motiveringar, detaljmotiveringar och
modellparagrafer.
Gällande kommunal byggnadsordning i Eckerö kommun fastställdes av
dåvarande Ålands landskapsstyrelse den 22.06.1989.
Modellförslaget till ny kommunal byggnadsordning tillställes
kommunstyrelsens ledamöter som bilaga till kallelseutskicket.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen remitterar det framtagna modellförslaget till ny kommunal
byggnadsor dning till Miljö- och byggnadsnämnden för dess vidare behandling.
BE SLUT
Kommunstyrelsen remitterade det framtagna modellförslaget till ny kommunal
byggnadsor dning till Miljö- och byggnadsnämnden inför dess vidare bere dning
av ärendet gentemot kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2011__

Ecke rö den __/__2011_
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Sekr.
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13.09.2011

INFO RMA TIONSÄREND E: C URLINGHALL I EC KERÖ KO MMU N
Kst § 215

Ålands Curling AB planerar för nybyggnation av en curlinghall i Eckerö.
Lokalisering sker till området vid Eckerö Hallen i Storby, Eckerö, för att
erhålla önskvärda synergieffekter med den nuvarande idrottsanläggningens
övriga aktiviteter och utbud, parkeringsmöjligheter och tillgång till cafeteria
m.m. Fokus är i hög grad riktat på internationella tävlingar med till Eckerö
tillresta deltagare förutom curlingklubbens se dvanliga tränings- och
tävlingsverksamhet.
Curlinghallprojektet är delvis innovativt såsom mindre kostnadskrävande till
både byggnation och drift, än de fullskaliga anläggningar som tidigare
disk uterats och föreslagits med lokalisering i Mariehamn. I ett tidigare skede
har också ett lämpligt markområde eftersökts i Jomala kommun. I projektet
planeras för två curlingbanor istället för de fyra banor som fallet var i den
tidigare planeringen. Det finns också intresse för detta pilotprojekt från det
Internationella Curlingförbundet
Kommundirektören lämnar en rapport från samråd med Ålands Curling Ab
den 8 september 2011. Den inlaga från Ålands Curlin g Ab som därefter
tillställts kommundirektören redovisas för kommunstyrelsen och tillförs
protokollet som bilaga.
BE SLUT
Kommunstyrelsen antecknade sig lä gesinformationen till kännedom och
inbjuder företrädare för Ålands Curling A b att presentera projektet med en ny

Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrkes
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curlinghall i Eckerö inför kommunstyrelsen vid nästa sammanträde eller ett
senare lägligt tillfälle.
SOCIALNÄ MN DEN
KOMMUNSTY RELSEN
SOCIALNÄ MN DEN
KOMMUNSTY RELSEN

21
69
86
216

21.02.2011
01.03.2011
05.09.2011
13.09.2011

LUGN ENH ET PÅ SOLGÅRD EN
Soc § 21

Bila ga –
Bila ga –
Bila ga –
Bila ga –

Nuvarande arbetsschema
Förslag på nytt arbetsschema
Ålands lå s AB – Offert ”Rumslarm”
Ålands lå s AB – Offert ”Kodlås”

Det har visat sig att det finns behov av att utveckla en lugnare och mindre
enhet på Solgården, för personer som drabbats av t.ex. demenssjukdom och
andra som är i behov av en lugnare omgivning. Med nuvarande arbetsstruktur
och -planering på servicehuset finns det inte möjlighet att sköta ovanstående
klienter fullt ut. Det innebär att kommunen måste köpa tjänster från t.ex. De
gamlas hem, vilket i längden inte är ekonomiskt försvarbart. Dygnspriset är i
nuskedet ca 168,00 € på DGH exklusive kostnader för demensavdelningen. För
de pengarna skulle kommunen kunna utveckla sin egen äldreomsorg. Fysiska
möjligheter finns i och med att det inom befintliga lokaler finns ett s.k.
”gruppboende”, vilket inte är i behov av större förändringsarbeten, för att
kunna fungera som någon form av lugnare enhet.
Om socialnämnden väljer att satsa på att pröva en sådan lösning behöver vi
investera i ett alarmsystem. Detaljer kring och pris för ett lämpligt alarmsystem
presenteras på möte.
För att kunna ge god vård och omsorg på ”en lugnare enhet” behöver man
utöka personalresurserna. Som bila ga finns det nuvarande arbetsschemat samt
ett nytt förslag på arbetsschema, som fun gerar om personalresurserna utökas
Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrkes
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med 125 %, dvs. en befattning på 100 % och en på 25 %. Äldreomsorgsledaren
presenterar kostnaderna för en personalutökning närmare på mötet.

SOCIALNÄ MN DEN
KOMMUNSTY RELSEN
SOCIALNÄ MN DEN
KOMMUNSTY RELSEN

Soc § 21 forts.

21
69
86
216

21.02.2011
01.03.2011
05.09.2011
13.09.2011

Personalresurserna kan lösas genom att man utökar befintlig personal som
arbetar deltid samt att äldreomsorgsledaren anställer en tillfällig extra resurs på
100 % för sex månader. Denna utökning beräknas i n uskedet att rymmas inom
årets budgetram.
ÄLDREOM SORGSLEDAREN S FÖRSLA G:
Äldreomsorgsle daren föreslår att socialnämnden besluter att gå in för att starta
upp ”en lugnare enhet” från och med 28.2.2011 fram till 31.12.2011.
Utvärdering av den nya verksamheten görs om ett halvt år, alltså senast inom
augusti månad. Efter utvärderingen kan nämnden ta ställning om man ska
permanenta den nya enheten. Äldreomsorgsledaren föreslår också att nämnden
besluter att godkänna att äldreomsorgsle daren köper in den alarmutrustning
som behövs samt att nämnden godkänner att det anställs extra resurser, som
närvårdare, på totalt 125 %, för tiden 28.2.–31.08.2011. Grundlönen för
närvårdare är enligt avtal, 04SO S06A, 2 127,70 €/månad för heltid.
På mötet presenterar äldreomsorgsledaren kostnader för behövlig
alarmutrustning. ”Rumslarm” inklusive alarmmatta, kostar 715,92 €/rum och
”kodlås” till mellandörrarna till enheten kostar 1 628,94 €, enligt offert från
Ålands lås A B, priser exklusive moms. I detta skede räcker det med att man
köper in ”rumslarm” till ett rum. Se bila ga för närmare uppgifter.
Den ”lugnare enheten” har sex klientrum och i nuskedet är det fyra klienter
som kan placeras dit. Det finns behov av en vårdplats på ”en lugnare enhet”
från och med slutet på februari. Just nu är det fullt på DGH och man kan inte
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ge någon uppskattning på när det blir platser lediga, vilket innebär att
kommunen betalar straffavgift till ÅHS fram tills det finns en lämplig vårdplats
till förfogande. Dygnsavgiften på det egna servicehuset var år 2009, 109,25
€/dygn.
SOCIALNÄ MN DEN
KOMMUNSTY RELSEN
SOCIALNÄ MN DEN
KOMMUNSTY RELSEN

Soc § 21 forts.

21
69
86
216

21.02.2011
01.03.2011
05.09.2011
13.09.2011

Lönekostnaderna för en närvårdare uppskattas till 3 300,00 – 3450, 00
€/månad, inklusive pensions- och socialskyddsav gifter samt ob-tillägg,
beroende på erfarenhetstillägg.
SOCIALNÄMNDENS BE SLUT :
Socialnämnden be sluter att gå in för att starta upp ”en lugnare enhet” på
Solgården un der tiden 28.2.– 31.12.2011 och att behövlig alarmutrustning, ett
”rumslarm” och ”två kodlås”, be ställs enligt offerter. En utvärdering görs inom
augusti månad 2011. Äldreomsorgsledaren ser över arbetsschemats
snedfördelning mellan de olika helgpassen där det finns mera personal från
tidig morgon varannan helg.
Socialnämnden besluter att föreslå inför kommunstyrelsen att det anställs extra
närvårdarresurser på totalt 125 %, för i första hand tiden 2.3.– 31.0 8.2011, med
grundlön enligt avtal 04SO S06A, 2 127,70 €/månad. Personalkostnaden
uppskattas rymmas inom socialnämndens budgetramar, eftersom det finns
65 000,00 € budgeterat för DGH, och kommunen har ännu under år 2011 inte
haft några kostnader för DGH.
Socialnämnden ger äldreomsorgsledaren i uppdrag att ta fram tydligare
kostnadsredovisningar för omstruktureringen inför kommunstyrelsens
sammanträde 1 mars:
• Vad är dygnskostnaden på DGH me d och utan demensenheten inräknad
• Vad är Solgårdens nuvarande dygnskostnad, samt Solgårdens dygnskostnad
med en personal utökning på 125 %
• Gullå sens straffavgift
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Mer specificerad uträkning på totala lönekostnaderna per månad för
närvårdare

SOCIALNÄ MN DEN
KOMMUNSTY RELSEN
SOCIALNÄ MN DEN
KOMMUNSTY RELSEN

Kst § 69

Sammanträdesdatum

21
69
86
216

21.02.2011
01.03.2011
05.09.2011
13.09.2011

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen medger Socialnämnden att vid behov och inom ramen för
beslut, beviljade budgetmedel, tillfällig personalförstärkning med två
anställda på sammantaget 125% tjänstgöringsgrad samt metodikutveckling och
förändringar i schemaläggning, påbörja en försöksperiod med lugn enhet på
servicehuset. Syftet är att förbättra omvårdnad om vissa klienter som i annat
fall måste vårdas på annan plats. Kommunfullmäktige informeras om
försöksperioden som föreslås pågå till den 31 augusti 2011. Utvärdering och
förslag till eventuellt permanentad verksamhet framläggs för kommunstyrelse
och kommunfullmäktige.
BE SLUT
Kommunstyrelsen godkänner Socialnämndens förslag om att vid behov, inom
budgetramarna och under en begränsad försöksperiod fram till den 31 augusti
2011, inrätta en lugn enhet på servicehuset. Kommunfullmäktige informeras
om försöksperioden som också erfordrar den anmälda personalförstärkningen.
Utvärdering skall ske av försöksperioden. Beslut om ett eventuellt fast
inrättande av en lugn avdelning på servicehuset under ställs kommunstyrelse
och kommunfullmäktige.

Soc § 86

Den lugna enheten har visat sig fylla den funktion den var planerad för. Den
lugna enheten innebar en personalutökning på 125 %.
ÄLDREOM SORGSLEDAREN S FÖRSLA G:
Äldreomsorgsle daren föreslår att socialnämnden besluter att föreslå inför
kommunstyrelsen och – fullmäktige att permanenta den lugna enheten på
Solgården.
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Äldreomsorgsle daren föreslår också att nämnden besluter att föreslå inför
kommunstyrelsen att det anställs extra närvårdarresurser på totalt 125 % för
tiden 01.09.-31.12.2011. Planen för år 2012 är att i samband med
budgetbehandlingen kunna inrätta en närvårdarbefattning på 100 % samt en
närvårdarbefattning på 25 % (utöka en 75 % befattning till 100 %) för att
permanent kunna ha en lugn enhet på Solgården.
På sammanträdet presenterades ytterligare uppgifter:
o 3-5 personer finns på avdelningen
o Dygnsavgiften på Solgården me d kostnader för lugna enheten beaktade är ca
130,00 €
o Dygnsavgiften på DGH är ca 168,00 €/mån
SOCIALNÄMNDENS BE SLUT :
Socialnämnden be sluter enligt förslag.

Kst § 216

Protokolljusterarnas
signatur

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen godkänner i enlighet med tidigare principbeslut och
information till kommunfullmäktige samt utvärdering, att Socialnämnden
anställer extra närvårdarpersonal med arbetsuppgifter på den lugna enheten på
servicehuset. De två anställningarna motsvarar en samlad tjänstgöringsgrad på
125% under den förlängda försöksperioden från den 1 september 2011 till den
31 december 2011. Kommunstyrelsen tillstyrker också Socialnämndens
fortsatta planeringsinriktning för att permanenta en lugn enhet på servicehuset
i Eckerö kommun och ombeder därförSocialnämnden att framlägga förslag och
kostnadsberäkning i den pågående budgetbere dningen.
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Kst § 216 forts. BE SLUT
Kommunstyrelsen godkänner tillfällig anställning av extra närvårdarpersonal
på den lugna enheten på servicehuset i Eckerö kommun. Anställningarna
motsvarar en samlad tjänstgöringsgrad på 125% under den förlängda
försöksperioden från den 1 september 2011 till den 31 december 2011.
Kommunstyrelsen uttrycker sitt stöd åt den av Socialnämnden anmälda
planeringsinriktningen att permanenta dessa befattningar och verksamheten på
en lugn enhet på servicehuset.
Det ankommer på Socialnämnden att i budgetberedningen framlägga så dant
förslag och kostnadsberäkning för att kunna permanenta den lugna enheten och
dessa nya befattningar på servicehuset i Eckerö inför nästa budgetår.
Kommunstyrelsen redovisar sitt beslut och Socialnämndens fortsatta
planeringsinriktning inför kommunfullmäktige.
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SAMV ER KANSAV TAL O M KLIENTER INO M ÄLDR EO MSORGEN
Soc § 89

Bila ga – Samverkansavtal om klients byte av hemkommun och rätt till
boendeservice inom kommunal äldreomsorg
Eckerö kommun behöver fastställa ett avtal gällande lagändringar som trädde i
kraft 01.01.2011.
ÄLDREOM SORGSLEDAREN S FÖRSLA G:
Äldreomsorgsle daren föreslår att socialnämnden besluter att föreslå inför
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att fastställa förslaget för avtal
gällande klients byte av hemkommun och rätt till boendeservice inom
kommunal äldreomsorg.
SOCIALNÄMNDENS BE SLUT :
Socialnämnden be sluter enligt förslag. Paragrafen justeras omedelbart.

Kst § 217

Protokolljusterarnas
signatur

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att Socialnämndens
förslag till samverkansavtal om klients byte av hemkommun och rätt till
boendeservice inom kommunal äldreomsorg fastställes.
I samband med kommunfullmäktiges fastställelse beslut övergår tidigare
upprättat intentionsavtal mellan Eckerö kommun och Mariehamns stad
till ett bindande samverkansavtal vilket skall anmälas till avtalsparterna.
Fortlöpande klientavtal mellan Eckerö kommun och andra kommuner i
enlighet med principer och villkor i detta samverkansavtal föreslås kunna
ingås av Socialnämnden.
Protokollet framlagt till påseende
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Kst § 217 forts. BE SLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att framtaget förslag till
samverkansavtal om klients byte av hemkommun och rätt till boendeservice
inom kommunal äldreomsorg fastställes.
Villkorat av kommunfullmäktiges fastställelsebeslut övergår tidigare upprättat
intentionsavtal mellan Eckerö kommun och Mariehamns stad
till ett bindande samverkansavtal vilket skall anmälas till avtalsparterna.
Fortlöpande klientavtal mellan Eckerö kommun och andra kommuner i
enlighet med principer och villkor i det framlagda samverkansavtalet
godkännes och ingås av Socialnämnden. Ett specifik t avtal ingås för varje
klient.
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SOC IALNÄ MND EN: U TKAST TILL SOCIALVÅRDSPLAN 2012-2016

Soc § 96

Bila ga – Utkast till socialvårdsplan för åren 2012-2016
Landskapsregeringen har översänt ett utkast till socialvårdsplan för år
2012-2016. Ändringar är markerade i gult. Eventuella kommentarer
och synpunkter över förslag till socialvårdsplanen lämnas in senast den 15
september 2011.
SOCIAL SEK RET ERAREN S FÖRSLA G:
Socialsekreteraren presenterar sitt förslag på mötet.
Socialsekreteraren föreslår att nämnden omfattar utkastet till socialvårdsplan
för åren 2011-2015 och kommer med eventuella kommentarer och synpunkter.
Socialsekreteraren har inga kommentarer eller synpunkter.
SOCIALNÄMNDENS BE SLUT :
Socialnämnden be sluter enligt förslag. Kommunstyrelsen sändes
socialvårdsplanen till kännedom.

Kst § 218

Protokolljusterarnas
signatur

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen noterar att finansiering av föreslagen socialvårdsjour
saknas. Projektet med sammanhållen hemvård i vilket Eckerö kommun ingått
borde tydligt förankras som en allmän målsättning i socialvårdsplanen för att
undanröja gråzoner i ansvarsområdena mellan äldreomsorg och
hälso- och sjukvård. Dessa kvarstår alltjämt i den lagstiftnin g om ÅHS som
plandokumentet hänvisar till.
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Kst § 218 forts. BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att avge ett utlåtande över framlagt förslag
till socialvårdsplan i landskapet Åland enligt följande punkter:
1. Kommunstyrelsen noterar att finansiering av föreslagen socialvårdsjour
saknas i socialvårdsplanen.
2. Projektet med sammanhållen hemvård i vilket Eckerö kommun ingått
borde tydligt förankras såsom en allmän målsättning i socialvårdsplanen
för att undanröja gråzoner i ansvarsområdena mellan äldreomsorg
och hälso- och sjukvård.
Projektet är avslutat i avvaktan på endera beslut om förlängning av
projekttiden alternativt lagstöd.
Ett antal gråzoner kvarstår också i den lagstiftning om ÅHS
som plandokumentet hänvisar till.
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SOC IALNÄ MND EN: IN LAGA O M TALLBAC KEN
Soc § 97

Bila ga – Brev angående avtal om köp av T allbackens tjänster
Mariehamns stad har sänt ett brev till kommunerna angående köp av
T allbackens tjänster. Socialnämnden i Mariehamn beslöt den 21.6.2011 att
återremittera ärendet angående uppgörande av avtal angående köp av
T allbackens tjänster. Orsaken var främst kommunernas svala intresse
för att avge utlåtanden över förslaget. Inget avtal med kommunerna kommer
att uppgöras och förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram kostnadsberäkningar
och förslag till avgifter som tillämpas då kommunerna önskar köpa T allbackens
tjänster.
SOCIAL SEK RET ERAREN S FÖRSLA G:
Socialsekreteraren föreslår att socialnämnden besluter att anteckna ärendet till
kännedom.
SOCIALNÄMNDENS BE SLUT :
Socialnämnden be sluter enligt förslag.

Kst § 219

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen antecknar sig inlaga om köp av tjänster från T allbacken
till kännedom.
BE SLUT
Kommunstyrelsen antecknade sig informationen till kännedom.
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SOC IALNÄ MND EN: SAMVERKANSAV TA L O M FÄ LTA RB ETA R TJÄNS TER
Soc § 55

Bila ga – E-brev och protokoll från referensgruppens möte 13.4.2011.
Fältarnas referensgrupp har in kommit med protokollet från deras senaste möte.
Där framkommer det att gruppen håller på och arbetar fram ett nytt avtal om
köp av tjänster för fältarbetare och inför det arbetet vill de att kommunerna
inkommer med synpunkter på vad som behöver justeras och ändras i avtalet.
Synpunkterna skall inlämnas innan sista maj 2011.
SOCIAL SEK RET ERAREN S FÖRSLA G:
Socialsekreteraren föreslår att socialnämnden besluter att föreslå inför
kommunstyrelsen att avtalet skall kompletteras med följande:
• en uppsägningstid på 6 månader skall skrivas in i avtalet
• det skall förtydligas att referensgruppen ska ses minst 2 gånger per år och
att protokollen skall sändas till kommunerna för kännedom
• om kostnaderna ökas med över 7 % skall kommunerna godkänna detta: inte
bara höras som det står i nuvarande avtal.
SOCIALNÄMNDENS BE SLUT :
Socialnämnden be sluter enligt förslag.

Soc § 98
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Mariehamns stad socialnämnd har godkänt ett permanent avtal om köp av
tjänster för fält arbetare. Avtalet finns med som bilaga och texten med fetstil är
sådant som ändrats från det ettåriga avtalet.
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I tidigare beslut hade socialnämnden tre förslag angående komplettering
till avtalet:
• en uppsägningstid på 6 månader skall skrivas in i avtalet
• det skall förtydligas att referensgruppen ska ses minst 2 gånger per år och
att protokollen skall sändas till kommunerna för kännedom
• om kostnaderna ökas med över 7 % skall kommunerna godkänna detta: inte
bara höras som det står i nuvarande avtal.
I det permanenta avtalet är uppsägningstiden sex månader. Referensgruppens
uppgift är att följa med verksamheten och delta i planeringen och utvärderingen
enligt behov. I gruppen finns tre medlemmar från Mariehamns stad och tre
medlemmar från landsbygden. Innan verksamhetsförändringar eller andra
väsentliga förändringar planeras som påverkar kostnaderna med en ökning
om 7 % skall kommunerna höras.
SOCIAL SEK RET ERAREN S FÖRSLA G:
Socialsekreteraren föreslår att socialnämnden besluter att föreslå inför
kommunstyrelse och –fullmäktige att godkänna och underteckna det permanenta
avtalet för köp av tjänster för fältarbetare.
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SOCIALNÄMNDENS BE SLUT :
Socialnämnden be sluter enligt förslag.
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KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsens invändningar mot avtalsförslaget kvarstår. Då dessa
invändningar ej är riktade mot fältarbetarverksamheten som sådan utan frågor
om ömsesidiga avtalsförpliktelser och inflytande, och då fältarbetartjänsterna
är av stort värde för kommunen och dess invånare, och då utfästelse har givits
om utökad tjänstgöring på plats i landskommunerna, ges förord inför
kommunfullmäktige att godkänna avtalet. Detta förhindrar inte att kommunens
företrädare i referensgrupper och andra samverkansorgan fortsättningsvis
framför kommunens invändningar mot avtalets innehåll och i den utsträckning
dessa ej kommer att beaktas, att fullfölja uppdraget om att söka alternativa
lösningar på fältarbetartjänsterna, exempelvis medelst egen personal i
samverkansavtal med landskommunerna och i detta sammanhang begära
uppsägning av avtalet inom given uppsägningsfrist.
BE SLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut att
förslag till samverkansavtal mellan Mariehamns stad och Eckerö kommun
om köptjänster av fältarbetarverksamhet fastställs och ingås.
Kommunstyrelsen framhåller att tidigare framställd kritik och invändningar
mot avtalet kvarstår vad gäller brist på inflytande över verksamheten och
omförhandling av avtal vid exceptionella kostnadshöjningar i stället för
ett hörande om dessa.
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DELRAPPO RT KO STNAD ER FÖ R AVLOPPSPRO JEKT TO RP ETAPP I
TN § 86

Delrapport kostnader för avloppsprojekt T orp Etapp I. Kostnaderna från
01.01.2008 till den 31.05.2011 är enligt bilaga 1/6 och 2/6 totalt 207.763,74 €
exklusive mervärdesskatt 23 %.
FÖRSLA G
T ekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom, samt delger rapporten
till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
BE SLUT
T ekniska nämnden antecknade sig ärendet till kännedom, samt delger
rapporten till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Kst § 221

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen antecknar sig delrapporten med tillhörande bilagor över
avloppsprojektet T orp etapp 1 till kännedom och redovisar dessa inför
kommunfullmäktige såsom informationsärende.
BE SLUT
Kommunstyrelsen redovisar T ekniska nämndens delrapport över avloppsprojekt T orp etapp 1 inför kommunfullmäktige. Delrapporten skall
kompletteras med fastställd investeringsbudget för projektet och hittillsvarande
procentuell förbrukningsgra d av budget.
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TILLÄGGSMED EL FÖ R SKO LANS UNDERHÅLL
TN § 52

Maria Bonds har inbegärt anbud för 12 st. nya armaturer samt arbetskostnader
enligt bilaga ¼.
Syftet med dessa be lysningsarmaturer är att det finns en elev som byter
klassrum till hösten. Armaturerna placeras i ett nytt klassrum, vid ingången
bredvid matsalen, gymnastiksalens omklädningsrum samt i korridoren.
FÖRSLA G
T ekniska nämnden besluter att uppta i årets tilläggsbudget 1.850,00 € exklusive
mervärdesskatt för ändamålet. Belastar konto 4390-5111 Byggande och
underhåll av byggnader.
BE SLUT
T ekniska nämnden beslöt att begära utlåtande av socialnämnden hur man tolkar
regelverket för handikapp anpassade utrymmen i skolbyggnader.
T ekniska nämnden beslöt vidare att skolföreståndare Maria Bonds inbegär 3 st
ny anbud för 12 st. nya armaturer samt arbetskostnader som öppnas av
T ekniska nämndens ordförande John Hilander och kommuntekniker Rune
Småroos.

TN § 89

Protokolljusterarnas
signatur

Skolföreståndare Maria Bonds har fått in ytterligare en offert för nya armaturer
samt arbetskostnader.
Offerter enligt följande:
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FÖRSLA G:
T ekniska nämnden besluter att uppta i årets tilläggsbudget 1.850,00 € exklusive
mervärdesskatt för ändamålet. Belastar konto 4390-5111 Byggande och
underhåll av byggnader.
BE SLUT :
T ekniska nämnden beslöt att uppta i årets tilläggsbudget 1.850,00 € exklusive
mervärdesskatt för ändamålet. Belastar konto 4390-5111 Byggande och
underhåll av byggnader.

Kst § 222

Eckerö kommun tillämpar rambudgetering för kommunens nämnder och
verksamhetsområden enligt tidigare beslut och gällande budgetdirektiv.
Följdbeslut om förändringar i tidigare gällande bin dningsnivåer för kostnader
och intäkter har emellertid inte gjorts. Bindningen innebär att medel kan
fritt disponeras mellan skilda konton på samma bindningsnivå men ej
utanför densamma. Tekniska nämnden har i det här fallet rätt att disponera
medelsanvändningen mellan skilda byggnader och verksamhetslokaler inom
konton för byggande och underhåll av byggna der. Om medel saknas inom det
tillåtliga ekonomiska handlingsutrymme som bindningsrätten medger, skall
nämnder och verksamhetsansvariga begära tilläggsbudgetering. I annat fall
skall enbart en inledande anmälan om kontoöverskridande göras. En anhållan
om tilläggsbudgetering bör under alla omständigheter avvakta till dess den
samlade me delsförbrukningen kan avgöras.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
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Kommunstyrelsen finner på detta skede ej anledning till tilläggsbudgetering
då redovisning av disponibla medel inom kommunens fastighetsförvaltning ej
skett och möjlighet till omfördelning inom resultatområdet och på fastställd
bindningsnivå först bör göras.
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Kst § 222 forts.
Kommunstyrelsen antecknar sig därmed T ekniska nämndens anmälan om
kontoöverskridande för byggande och underhåll av byggnader till kännedom.
BE SLUT
Kommunstyrelsen avslår T ekniska nämndens anhållan om tilläggsbudgetering
då redovisning saknas om förutsättningar till omfördelning av medel
inom kommunens fastighetsförvaltning.
Kommunstyrelsen antecknar sig T ekniska nämndens anmälan om
kontoöverskridande för byggande och underhåll av byggnader till kännedom
och anmodar Tekniska nämnden att i ett senare skede, och med mer fullständig
redovisning anmäla erforderlig tilläggsbudgetering inför kommunstyrelse och
kommunfullmäktige.
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30.08.2011
13.09.2011

TILLÄGGSMED EL FÖ R SOLGÅRDENS INV ESTER INGAR
TN § 90

Pauliina Körkkö har inbegärt offerter för en ny industri tvättmaskin till
Solgården.
Offerter enligt följande:
Ålands Ela b Ab, bila ga 7/6
6.550,00 € exkl.moms
Kalmers, bila ga 8/6.
5.750,00 € exkl.moms
Wåge & Co, bila ga 9/6.
5.520,00 € exkl.moms
FÖRSLA G:
T ekniska nämnden besluter att uppta i årets tilläggsbudget 5.520,00 € exklusive
mervärdesskatt för ändamålet. Belastar konto 4480-9512 Köp av övriga
tjänster.
BE SLUT
T ekniska nämnden beslöt att uppta i årets tilläggsbudget 5.520,00 € exklusive
mervärdesskatt för ändamålet. Belastar konto 4480-9512 Köp av övriga
tjänster.

Kst § 223
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UT REDNING
Anskaffningen är verkställd och installerad. Kommunstyrelsen har noterat att
kostnaden överskrider beloppsgräns för investeringar vilket också förutsätter
kommunfullmäktiges godkännande. I investeringsbudgeten upptas kostnader
av engångskaraktär som överstiger en kostnad på 5.000 € efter avdrag för
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finansieringsandelar. Budgetmoment för denna anskaffning saknas i budgeten
utan anskaffningen betingades i skyndsam ordning, delvis beroende på
myndighetskrav. T ekniska nämnden har ej heller anhållit om tilläggsme del
inför anskaffningen.
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Kst § 223 forts. KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen begär klargörande från Tekniska nämnden om
omständigheterna kring beslutet och varför kommunfullmäktige ej beretts
tillfälle att på förhand godkänna investeringen då medelstilldelnin g saknades i
investeringsbudgeten.
Kommunstyrelsen upptager en diskussion om nödvändigheten av budgetering
och medelsreservering för oförutsedda kostnader inom kommunens
fastighetsförvaltning, men också inom andra områden där skyndsamma
åtgärder kan påkallas för att omsätta teknisk utrustning m.m. som med hänsyn
till rådande beloppsgräns klassificeras som investeringar.
BE SLUT
Kommunstyrelsen begär ett klarläggande från T ekniska nämnden om varför
kommunfullmäktige ej beretts tillfälle att på förhand godkänna den aktuella
investeringen.
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16.08.2011
29.08.2011
13.09.2011

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.
Redovisning över utredningen lämnas vid kommunstyrelsens sammanträde
den 29 augusti 2011. Då utredningen också berör budgetåret 2011
informeras kommunrevisionen om hittills vidtagna åtgärder.
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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.
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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.
Lönebokföraren verkställer återbetalningen i enlighet med detta beslut och
ges tillfälle att skriftligen förklara omständigheterna kring händelsen gentemot
kommunstyrelsen.
Kst § 224
Protokolljusterarnas
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Delgivning av be slutsprotokoll har skett till lönebokföraren den 02.09.2011
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varvid denne givits tillfälle att skriftligen förklara omständigheterna kring
händelsen gentemot kommunstyrelsen. Lönebokföraren har då detta ej skett,
anmodats att lämna en sådan redovisning till kommunstyrelsens sammanträde.
En inlaga i ärendet har den 13.09.2011 tillställs kommunstyrelsen och
redovisade s vid sammanträdet.
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Kst § 224 forts. BE SLUT
Kommunstyrelsen tillstyrker det förslag till intern fortbildning i det nya
löneprogrammet som behandlats vid personalmöte på kommunkansliet den
06.09.2011. Vid kursen medverkar programvaruleverantören.
Förteckning över de anställda som åsamkats felaktiga arbetslöshetsförsäkringspremier 2006-2011 redovisas inför kommunstyrelsen.
Detta gäller uttag av både för höga och för låga arbetslöshetsförsäkringspremier.
Revisionen tillfrågas om synpunkter på förslag till fortsatt handläggnin g
varvid kommunstyrelsen ej avser att återkräva mellanskillnad på för låg
innehållning av arbetslöshetsförsäkringspremieringspremier på lön från
tidigare eller nuvarande personal, och att återbetalning snarast sker av den
ackumulera de löneskuld som kommunen ådragit sig genom för hög innehållning
av arbetslöshetsförsäkringspremier till tidigare och nuvarande anställda.
Lönebokföraren erhåller utsträckt frist till nästa sammanträde den 27 september
2011 för förklara omständigheterna bakom den felaktiga handläggningen.
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13.09.2011

ANMÄ LNINGSÄR END EN
Kst § 225

* Ålands landskapsregering: Remissförfarande inför beslut om
vattenskyddsområden, Saltvik
* Ålands landskapsregering: Offentlig delgivning av tillstånd till
täkt av berg, Kyrkoby, Eckerö kommun (utsändes)
* Finlands Kommunförbund: Cirkulär
* Finlands Kommunförbund: Kopiostos fotokopieringsavtal
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen antecknar sig anmälningsärendena till kännedom.
BE SLUT
Kommunstyrelsen antecknade sig anmälningsärendena till kännedom.
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