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Plats och tid

Kommungården tisdagen den 18 oktober 2011 kl. 19.00-22.50

Beslutande

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

Från och med Kst § 261 (kl. 20.50)

Föredragan de

Lundqvist, Jörgen

Kommundirektör

Öv riga närv arande

Hilander, John
Lundström, Kennet
Jonsson, T homas

Kommunfullmäktiges vice ordf.

Paragrafer

Kst § 252-283

Underskrifter

Kommunstyrelsens ordförande

Protokollj ustering
Ort och ti d

Ålands Curling Ab Kst § 255
(kl. 19.10-19.34)

Kommundirektör

Rune Söderlund
Jörgen Lundqvist
Kommungården torsdagen den 20 oktober 2011 kl. 16.45

Birgitta Blomqvist

Herbert Karlsson

Protokollet framlagt till
Påseende. Plats och tid

Kommungården måndagen den 24 oktober 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

252
253
254

Sammanträdesdatum
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18.10.2011

KA LLELS E O CH BESLU TSFÖ RHET O CH ADJUNGERING
Kst § 252

BE SLUT
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutsfört.
Kommunstyrelsen beslutade att adjungera tillträdande kommundirektör
Kennet Lundström till sammanträdet.

VAL AV PRO TO KO LLJUSTERARE
Kst § 253

BE SLUT
Kommunstyrelsen valde Birgitta Blomqvist och Herbert Karlsson
till protokollsjusterare.
Protokollet justeras torsdagen den 20 oktober 2011 kl. 16.45
på Kommungården i Överby, Eckerö kommun.

GO DKÄNNAND E O CH KOMPLETTER ING AV FÖ REDRAGNINGSLISTAN
Kst § 254

Protokolljusterarnas
signatur

BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna den framlagda föredragningslistan
med tillägg för extra-ärendena Kst § 283: Ålands landskapsregering: Beslut i
jordförvärvsärenden, Rädda Barnen – Slutrapport från barnkonventionsprojektet, samt Audiator AB: Revisionsrapporter.

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

215
255

Sammanträdesdatum

4

13.09.2011
18.10.2011

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
curlinghall i Eckerö inför kommunstyrelsen vid nästa sammanträde eller ett
senare lägligt tillfälle.

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 § 255

215
255

Sammanträdesdatum
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13.09.2011
18.10.2011

T homas Jonsson och ytterligare företrädare för Ålands Curling A b medverkade
vid sammanträdet och informerade om projektet med nybyggnation av
curlinghall förlagd till Eckerö kommun. Ålands Curling Ab förhandsaviserade
vid tillfället behov av ett kommunalt borgensåtagande såsom förutsättning för
ett lån från internationella curlingförbundet.
BE SLUT
Kommunstyrelsen tackade Thomas Jonsson och övriga företrädare för Ålands
Curling Ab för redovisningen och antecknade sig informationen till kännedom.
Anhållan om kommunal borgensförbindelse bereds och behandla s i skild
ordning efter sådan framställan från Ålands Curling A b.

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
KOMMUNF ULLMÄKTIGE
SKOLNÄMN DEN
KOMMUNSTY RELSEN

77
173
55
39
256

Sammanträdesdatum
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15.03.2011
16.08.2011
15.09.2011
11.10.2011
18.10.2011

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.
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Kst § 77 forts.

77
173
55
39
256
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15.03.2011
16.08.2011
15.09.2011
11.10.2011
18.10.2011

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

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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§nr

KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN
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55
39
256
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15.03.2011
16.08.2011
15.09.2011
11.10.2011
18.10.2011

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.
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.

Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrkes
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Miljö- och byggnadsnämnden kommer i ökad utsträckning att behöva arbeta
med planinstrumentet för kommunens långsiktiga markanvändning, både i
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.
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.
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Kst § 77 forts.
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.
3) En nyinrättad Miljötekniknämnd som övertager miljöuppgifter från den
nuvarande Miljö- och byggnadsnämnd och således innebär ett samgående
av tidigare Miljönämnd och T eknisk 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 centralförvalt ning. Näringsbere dningen äger
beslutsdelegation inom sin budget och ansvarsområde enligt instruktion
medan erforderliga myndighetsbeslut ombesörjs av kommunstyrelsen.
5) Så som alternativförslag till förslag 2-3 tillfrågas nämnderna om
nämnderna om synpunkter på en Byggnadsteknisk nämnd som består av en
sammanslagning av den nuvarande Miljö- och byggnadsnämnden samt
T ekniska nämnden.
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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.
De kommunala nämnderna och Hammarlands kommun ombedes att inkomma
med sina remissyttranden senast inom april månad 2011.

Kst § 173

BE SLUT
Kommunstyrelsen föreslår enhälligt inför kommunfullmäktiges behandling och
beslut att den kommunala nämndstrukturen i Eckerö kommun förändras på
följande sätt inför 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.
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Kst § 173 forts.
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
Biblioteksnämnd. Den Byggnadstekniska nämnden utgör
renhållningsmyndighet i Eckerö kommun.
Ingen ändring föreslås gällande den gemensamma Lantbruksnämnden och
Räddningsnämnden.
Vid en förändring av nämndstrukturen, kan en översyn av ordförandearvoden i
det kommunala arvoderingsreglementet påkallas.
Kfg § 55

KOMMUNFULLM ÄKT IGES BE SLUT
Kommunfullmäktige beslutade efter en inledande diskussion att bordlägga
ärendet då Skolnämnden ej haft tillfälle att behandla och att yttra sig över
förslaget.
Kommunfullmäktige ombeder Skolnämnden att behandla ärendet vid nästa
sammanträde varefter dess yttrande tillförs det samlade underlaget för vidare
bedömning och beslut i kommunfullmäktige.

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
KOMMUNF ULLMÄKTIGE
SKOLNÄMN DEN
KOMMUNSTY RELSEN

SKN § 39
Bila ga:

-

3/7/2011
4/7/2011

77
173
55
39
256

Sammanträdesdatum

13

15.03.2011
16.08.2011
15.09.2011
11.10.2011
18.10.2011

Kommunstyrelsens framställning
Utdrag ur SÅH D:s skolstadga.

Skolnämnden i Eckerö har ombetts att avge synpunkter på kommunstyrelsens
förslag om:
En nyinrättad Skol- och bildningsnämnd som övertage r Kultur- och
fritidsnämndens nuvarande ansvarsområden och pe rsonalansvar för
anställd pe rsonal.
Förslaget innebär att samarbetet med det gemensamma skol- och
förbundskansliet som betjänar fem kommuner upphör. Skol- och
förbundskansliet skall betjäna samtliga kommuner rättvist. Frågor som ligger
utanför grundskolelagstiftningen ansvarar var och en kommun själv för. Detta
föreskrivs i SÅHD:s skolstadga på följande sätt:

Punkt 6.2
”Kom munalförbundet Södra Ålands högstadiedistrikt upprätthåller ett
förbundskansli som dessutom är ett skolkansli för kom m unerna Eckerö,
Hammarland, Jom ala, Lem land och Lum parland.
………..
Förbundskansliet
handhar
beredningen
och
verkställandet
av
grundskolefrågor som enligt grundskolelagstiftningen ankom m er på komm unernas skolnämnder.
Vid oklarhet om huruvida en fråga skall handläggas av förbundskansliet eller
komm unens egna organ avgör förbundsstyrelsen detta.”
Förslag:

Skolnämnden översänder ovanstående utredning till kommunstyrelsen.

Beslut:

Skolnämnden omfattade förslaget.
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Skolnämndens yttrande över kommunstyrelsens förslag till förändrad
nämndstruktur i Eckerö kommun medföljer utskicket.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen förmedlar yttrandet till kommunfullmäktiges pågående
behandling av nämndernas remissvar i ärendet och noterar att en
sammanslagning av Skolnämnd och Kultur- och fritidsnämnd nödvändiggör
en fristående förvaltnings- och beredningsinstans med tjänstemannastöd
jämside s med förbun dskansliet vid Södra Ålan ds högstadiedistrikt som utgör
skolkansli för Eckerö kommun.
BE SLUT
Kommunstyrelsen vidhåller inför kommunfullmäktige sitt tidigare framlagda
förslag om en sammanslagning av Skolnämnd och Kultur- och fritidsnämnd
varvid en särskild bere dande och föredragande tjänsteman kompletterar
skoldirektören och skolförvaltningen vid Södra Ålands Hö gstadie distrikt inom
kultur- och fritidsärenden. Kommunstyrelsen ser det som angeläget att en
beredan de och fördragande tjänsteman för kultur- och fritidsärenden utses
bland personalen på centralförvaltningen i Eckerö kommun.
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TEKN ISKA NÄMND ENS U TR EDNINGSUPPDRAG O M AVLOPPSANSLUTNING
Kst § 136

Kommunstyrelsen uppdrager åt T ekniska nämnden att dels, förbättra
kontrollrutinerna för inkopplingar på kommunalt avloppsledningsnät för att
förhindra eftersläpning i faktiskt nyttjande av avloppsledningsnätet och
fakturering av anslutningar, dels att se över och föreslå förändringar i det
gällande systemet med stam- och serviceledningar för att tillse att kommunen
behåller helhetsgrepp och service till abonnenterna i aktuella och planerade
avloppsprojekt. Kommunstyrelsens remissförfrågan skall besvaras inom
augusti månad 2011.

Kst § 238

T ekniska nämnden har delgivits beslut Kst § 136 den 10 juni 2011.
De eftersläpande anslutningarna till kommunalt avlo pp och faktureringen av
anslutningsavgifter har därefter remitterats till T ekniska nämnden i ärende om
avloppsanslutning i Överby Kst § 144, i budgetdirektiven Kst § 150 och
i beslut om mellanbokslut Kst § 213.
BE SLUT
Kommunstyrelsen påminner T ekniska nämnden om det aktuella
utredningsuppdraget och om vikten av dess skyndsamma verkställighet.
Det uppdrages åt T ekniska nämndens presidium att i samråd med ansvarig
tjänsteman framtaga ett förslag till rutiner för syn eller annan form av
godkännande av inkoppling av fastighet till det kommunala
avloppsledningsnätet med åtföljande fakturering av anslutningsavgift.
Förslaget kan utifrån nämndpresidiets bedömning, behandla s vid ordinarie eller
extraordinarie möte med T ekniska nämnden, men skall vara kommunstyrelsen
tillhanda till nästa sammanträde. Kommunstyrelsens presidium och
kommundirektören står till förfogande för samråd i ärendet.
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Beslutsdelgivning till T ekniska nämnden har skett den 07.10.2001.
Kommunteknikern har förhandsanmält att nästa sammanträde med
T ekniska nämnden är planerat till den 26 oktober 2011 och att
beredning på går av förslag till nya rutiner för anslutning till kommunalt
avloppsledningsnät.
Kommunteknikerns tjänstemannayttrande inför nämndsammanträdet redovisas
för kommunstyrelsen och medföljer protokollet.
BE SLUT
Kommunstyrelsen antecknade sig tjänstemannainlagan om nya rutiner för
anslutning till kommunalt avloppsledningsnät till kännedom och återupptager
behandlingen av ärendet efter T ekniska nämndens sammanträde.
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SOC IALNÄ MND EN: INRÄ TTA NDE AV NY B EFA TTNING
SO M NÄRVÅRDAR E INO M Ä LDREO MSO RGEN
Soc § 115

Förutsatt att fullmäktige besluter att permanenta den lugna enheten på
Solgården behövs det från och med 01.01.2012 tillsvidare, inrättas en
närvårdare befattning på 125 % inom äldreomsorgen. Resursen på 25 % skall
inbakas med en nuvarande 75 % närvårdare befattning så att den befattningen
blir 100 % och utöver denna behövs ytterligare en heltidsbefattning som
närvårdare på 100 %. Kostnaden för dessa befattningar är 40 691,00 € /år.
ÄLDREOM SORGSLEDAREN S FÖRSLA G:
Äldreomsorgsle daren föreslår att socialnämnden besluter att föreslå inför
kommunstyrelsen och – fullmäktige att en befattning som närvårdare på 100 %
inom äldreomsorgen inrättas, samt att en 75 % närvårdare befattning utökas till
100 %, dvs. det inrättas ytterligare en 25 % befattning, från och med
01.01.2012. Behörighetskrav är närvårdarutbildning eller motsvarande och
grundlön 2 153,23 €/månaden för heltid, enligt 04SOS06A.
Äldreomsorgsle daren presenterar kostnadsuppgifter på sammanträdet:
- Efter en personalutökning enligt ovanstående förslag blir
dygnskostnaden för hela servicehuset 133,00 €/dygn från att tidigare
ha varit 119 €/dygn. Dygnskostnaden på De gamlas hem är i
nuskedet 168,00 €/dygn.
- I nuläget är det fem klienter på den lugna enheten varav två
uppskattas vara i behov av vård på DGH om vi inte kunde erbjuda
denna form av boende service. Klienter med demenssjukdom eller
motsvarande har företräde till den lugna avdelningen. På den lugna
enheten finns det sex platser (sex rum).
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Soc § 115 forts. SOCIALNÄMNDENS BE SLUT :
Socialnämnden be sluter enligt äldreomsorgsledarens förslag.
Kst § 258

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut
att den utvidgade bemanningen på servicehusets lugna enhet permanentas efter
försöksperioden. Detta innebär att tidigare inrättad närvårdartjänst på deltid
motsvarande 75% ändras till heltid, samt att en ny närvårdartjänst på heltid
inrättas. Syftet är att kvalitetshöja äldreomsorgen och att möjliggöra
för fler klienter att få bibehållen omsorg på servicehuset i stället för
institutionsvård på annan ort.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att inför kommunfullmäktiges behandling och
beslut förorda att den utvidgade bemanningen på servicehusets lugna enhet
permanentas efter försöksperioden. Detta innebär att tidigare inrättad
närvårdartjänst på deltid motsvarande 75% ändras till heltid, samt att en ny
närvårdartjänst på helt id inrättas från och med 01.01.2012. Syftet är att
kvalitetshöja äldreomsorgen och att möjliggöra för fler klienter att få
bibehållen omsorg på servicehuset i stället för nyttjande av institutionsvård på
annan ort.
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SOC IALNÄ MND EN: INRÄ TTA NDE AV NY B EFA TTNING
SO M STÄDARE VID SER VIC EHUSET
Soc § 117

Efter arbetsgruppens utredning om städdimensionering som gjordes våren
2009, visade det sig finnas behov av att utöka städresursen på Solgår den med
30 %. En möjlighet är att inrätta en städbefattning på 50 % med motivering att
20 % skall användas för arbete i Solgår dens tvättstuga. I nuläge tvättas alla
klientkläder, sängkläder samt personalkläder på Solgår den. Detta sköts för
närvarande av vårdpersonalen. Om en städare tar hand om tvättstugan kan
vårdpersonalen använda sina resurser och kunskaper för vård och
omsorgsarbete som har blivit tyngre inom de senaste åren. Denna resurs
motsvarar en kostnad på 14 221,00 € per år.
ÄLDREOM SORGSLEDAREN S FÖRSLA G:
Äldreomsorgsle daren föreslår att socialnämnden besluter att föreslå inför
kommunstyrelsen och – fullmäktige att en befattning inrättas som städare på 50
% på Solgården, från och med 01.01.2012. Behörighetskrav är anstaltsvårdare
eller motsvarande och grundlön 1 881,09 €/månaden för heltid, enligt
08SII012.
Henrietta Hellström föreslår att äldreomsorgsledaren tar fram
kostnadsuppgifter för att hyra sängkläder och för att anlita
tvättservice inför kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges
sammanträde. Förslaget får understöd.
Rune Söderlund föreslår att medel reserveras i budgeten för
ovanstående personalresurser. Förslaget får understöd.
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Soc § 117 forts. SOCIALNÄMNDENS BE SLUT :
Socialnämnden be sluter att äldreomsorgsledaren tar fram
kostnadsuppgifter för att hyra sängkläder och för att anlita
tvättservice inför kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges
sammanträde samt att medel reserveras i budgeten för ovanstående
personalresurser.
Kst § 259
Kompletterande handlingar om tvättservice medföljer utskicket.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut
att ett ny befattning som städare på 50% av heltid inrättas vid servicehuset.
Med hänsyn till gjorda investeringar i industritvättmaskin på servicehuset
föreslås att tvättjänsterna även fortsättningsvis ombesörjs av ordinarie
personal vid servicehuset. T vättjänsterna kan lämpligen ingå som
arbetsuppgifter i den nya befattningen.
BE SLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut
att ett ny befattning som städare på 50% av heltid inrättas vid servicehuset från
och med 01.01.2012, varav 20% av arbetsuppgifterna omfattar tvätteritjänster
för servicehusets interna behov.
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SOC IALNÄ MND EN:
UTÖ KNING AV TJ ÄNS TGÖRINGSGRADEN FÖR BARN TRÄDGÅRDSLÄRAR E
VID DAGH EMMET NYC KELPIG AN
Soc § 125

Bila ga – Avdelningen Humlans schema över vårdtider och personalresurser
Bila ga – Avdelningen Fjärilen schema över vårdtider och personalresurser
Planen är att tidigare halvdagsav delningen ”Lillpigan” från och med år 2012
permanent skall börja fungera som en heldagsavdelning (Humlan). Utgående från
bila gorna kan man konstatera att personalresurserna är knappa, vilk et främst beror
på att avdelningens öppettider blivit längre, totalt 2,5 h/dag. Enligt
barnomsorgslagen krävs det en personal på 7 barn, dvs. nuvarande barngrupp på
”Humlan” behöver tre personal för att täcka upp. För att täcka upp dagen räcker det
inte med deltidsanställningar. Det som behövs för ”Humlan” är en
barnträdgårdslärare på 100 %, barnskötare på 65 % och en barnskötare på 100 %,
för att det skall fungera enligt barnomsorgslagens krav.
En utökning av barnträdgårdslärartjänsten på Humlan skulle behövas. I
nuläget är den tjänsten inrättad på 72 % men skulle permanent behöva utökas
till 100 % från och med 01.01.2012 tillsvidare. En sådan utökning skulle
innebära en kostnad på ca 890,00 € månad (inklusive ålderstillägg och övriga
avgifter), totalt ca 11 500,00 €/år och skulle förlänga barnträdgårdslärarens
arbetsdag me d 2 timmar, mellan kl 14.00–16.00.
SOCIAL SEK RET ERAREN S FÖRSLA G:
Föreslås även att socialnämnden besluter att föreslå inför kommunstyrelsen och
– fullmäktige att barnträdgårdslärartjänsten inom barnomsorgen med placering
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på avdelningen Humlan utökas från nuvarande 72 % till 100 % från och med
01.01.2012 tillsvidare.
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Soc § 125 forts. Socialsekreteraren presenterar följande information på sammanträdet:
o I nuläget har vi följande tjänster och befattningar inrättade och placerade på
avdelningen ”Humlan”: en barnträdgårdslärare på 72 %, en
barnskötare på 65 % och en gruppassistent på 65 %. Under
hösten, fram till 31.12.2011, arbetar barnträdgårdsläraren
tillfälligt 100 %.
o Det har inkommit ytterligare två ansökningar om barnomsorg sedan
kallelsen och avdelningarnas schema gick ut till nämnden.
Kst § 260

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut
att tjänstgöringsgraden för nuvarande anställning av barnträdgårdslärare vid
daghemmet Nyckelpigan ökas från 72% av heltid till en heltidstjänst i enlighet
med den nya barnomsorgslagstiftningens krav och motsvarande standard i
jämförbara kommuner.
BE SLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut
att tjänstgöringsgraden för nuvarande anställning av barnträdgårdslärare vid
daghemmet Nyckelpigan ökas från 72% av heltid till en heltidstjänst i enlighet
med den nya barnomsorgslagstiftningens krav och motsvarande standard i
jämförbara kommuner. Förändringen i tjänstgöringsgrad gäller från och med
01.01.2012. Inför kommunfullmäktiges sammanträde kompletteras protokollet
med en tablå över nuvarande personal och den samlade personalförstärkning
som är erforderlig.
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TEKN ISKA NÄMND EN: BRUKSAVGIFTER FÖR VA TTEN OC H AVLO PP 2012
TN § 78

Upptogs till behandling bruksav gifter för vatten och avlopp för år 2012, samt
att föreslå dem för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
För en vattenabonnent som förbrukar 120 m3 vatten/år blir höjningen 1,20 €
inkl.moms 23 %.
För en avloppsabonnent som förbrukar 120 m3 vatten/år blir höjningen 7,20 €
inkl.moms 23 %.
FÖRSLA G
T ekniska nämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige en höjning av vattenbruksavgiften för år 2012 med 1 %
och avloppsbruksavgiften med 2 %.
Att bruksavgiften för vatten höjs från nuvarande 1,43 euro/m3 till 1,44
euro/m3 exkl.moms 23 %. ( 1,76 euro/m3 till 1,77 euro/m3 inkl.moms
23 % ).
Att bruksavgiften för avloppsvatten höjs från nuvarande 2,82 euro/m3 till 2,87
euro/m3 exkl.moms 23 %, ( 3,47 euro/m3 till 3,53 euro/m3 inkl.moms 23 % ).
BE SLUT
T ekniska nämnden beslöt på förslag av ledamot Monica Häggblom att
bruksav giften på vatten höjs från nuvarande 1,43 €/m3 till 1,52 €/m3
exkl.moms 23 %. ( 1,87 €/m3 inkl.moms 23 % )
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Motivering att grundavgiften sänks med motsvarande enligt bilaga till denna §.
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T ekniska nämnden beslöt på förslag av ledamot Monica Häggblom att
bruksav giften på avlopp höjs från nuvarande 2,82 €/m3 till 2,94 €/m3
exkl.moms 23 %. ( 3,62 €/m3 inkl.moms 23 % )
Motivering att grundavgiften sänks med motsvarande enligt bilaga till denna §.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att bruksavgiften på
vatten höjs med 1 % från nuvarande 1,43 euro/m3 till 1,44 euro/m3 exklusive
mervärdeskatt 23 %. ( 1,76 euro/m3 till 1,77 euro/m3 inklusive mervärdeskatt
23 % ) såsom kompensation för prishöjningar på Ålands Vatten Ab 2011.
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att bruksavgiften på
avlopp höjs med 2% från nuvarande 2,82 euro/m3 till 2,87 e uro/m3 exklusive
mervärdeskatt 23 %, ( 3,47 euro/m3 till 3,53 euro/m3 inklusive mervärdeskatt
23 % ).
BE SLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut
att bruksavgiften på vatten förblir oförändrad på nuvarande nivå 1,43 euro/m3
exklusive mervärdeskatt ( 1,76 euro/m3 inklusive mervärdeskatt 23 % ).
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att bruksavgiften på
avlopp höjs med 2% från nuvarande 2,82 euro/m3 till 2,87 e uro/m3 exklusive
mervärdeskatt 23 %, ( 3,47 euro/m3 till 3,53 euro/m3 inklusive mervärdeskatt
23 % ).
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TEKN ISKA NÄMND EN: GRUNDAVGIFTER FÖR VA TTEN OC H AVLO PP 2012
TN § 79

Upptogs till behandling grundav gifter för vatten och avlopp för år 2012, samt
att föreslå dem för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Nuvarande gr undavgifter:
Gr undavgifter för vatten.
83,00 euro/år förbrukning mellan 0 - 300 m3
249,00 euro/år förbrukning mellan 300 m3 – uppåt.
Gr undavgifter för avlopp.
89,00 euro/år förbrukning mellan 0 - 300 m3
267,00 euro/år förbrukning mellan 300 – uppåt.
FÖRSLA G
T ekniska nämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige en höjning av grundavgifter med 1,0 %, för år 2012.
Gr undavgifter för vatten.
84,00 euro/år förbrukning mellan 0 - 300 m3
252,00 euro/år förbrukning mellan 300 m3 – uppåt.
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Gr undavgifter för avlopp.
90,00 euro/år förbrukning mellan 0 - 300 m3
270,00 euro/år förbrukning mellan 300 – uppåt.
BE SLUT
T ekniska nämnden beslöt på förslag av ledamot Monica Häggblom att
grundav giften på vatten sänks från nuvarande 83 € till 75 € exkl.moms 23 %.
( 92,25 € inkl.moms 23 % ) 225,00 €/år för förbrukning mellan
300 m3 – uppåt. Motivering att bruksavgiften höjs med motsvarande enligt
bila ga till denna §.
T ekniska nämnden beslöt på förslag av ledamot Monica Häggblom att
grundav giften på avlopp sänks från nuvarande 89 € till 80 € exkl.moms 23 %.
( 98,40 € inkl.moms 23 % ) 240,00 €/år för förbrukning mellan 300 – uppåt.
Motivering att bruksavgiften höjs med motsvarande enligt bilaga till denna §.

Kst § 262

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut
att prisdifferens tillämpas på förbrukad kvantitet. Grundav giften
förblir oförändrad på kommunalt vatten medan grundavgiften höjs med c:a 1%
på kommunalt avlopp år 2012 som kompensation för investeringsprojekt och
förbättringsåtgärder i avloppsmottagning på reningsverket.
Gr undavgifter för vatten uppgår därmed till:
83,00 euro/år förbrukning mellan 0 - 300 m3
249,00 euro/år förbrukning mellan 300 m3 – uppåt.
Gr undavgifter för avlopp förändras enligt följande:.
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90,00 euro/år förbrukning mellan 0 - 300 m3
270,00 euro/år förbrukning mellan 300 – uppåt.
TEKNISKA N ÄMNDE N
KOMMUNSTY RELSEN

79
262

30.08.2011
18.10.2011

KLst § 262 forts. BE SLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut
att grundavgiften förblir oförändrad på kommunalt vatten medan grundav giften
höjs med c:a 1% på kommunalt avlopp år 2012 som kompensation för
investeringsprojekt och förbättringsåtgärder i avloppsmottagning på
reningsverket.
Gr undavgifter för vatten uppgår därmed till:
83,00 euro/år förbrukning mellan 0 - 300 m3
249,00 euro/år förbrukning mellan 300 m3 – uppåt.
Gr undavgifter för avlopp förändras enligt följande:
90,00 euro/år förbrukning mellan 0 - 300 m3
270,00 euro/år förbrukning mellan 300 – uppåt.
Avgifterna är angivna exklusive mervärdeskatt 23%.

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

TEKNISKA N ÄMNDE N
KOMMUNSTY RELSEN

80
263

Sammanträdesdatum

28

30.08.2011
18.10.2011

TEKN ISKA NÄMND EN: ANSLU TNINGSAVGIFTER TILL
KO MMUNA LT VA TTEN OCH AVLO PP 2012
TN § 80

Upptogs till behandling anslutningsavgifter för vatten och avlopp.
Anslutningsavgifterna i Eckerö Kommun är indelade i 3 olika grupper:
Kategori 1:
Anslutningsavgiften för egnahemshus är fastställda enligt en schablonmässig
våningsyta på 160 m 2. Formeln är: våningsyta + 5 x våningsyta x fastställt
pris/m2 .
Kategori 2:
a) Övriga byggnader, dit hör större allmänna byggnader, hotell, stugbyar och
med dem likvärdiga by ggna der.
Anslutningsavgiften uträknas enligt byggnadens totala våningsyta + 5 x
byggnadens våningsyta x fastställt pris/m 2 .
b) Industrihallar, ladugår dar och med dem likvärdiga byggnader ansluts så att t
o m en byggnadsyta av 160 m2 enligt kategori 2a) medan den del av
byggnadsytan som överstiger 160 m2 ansluts enligt kategori 2a) men med 50%
i rabatt.
Kategori 3:
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För campingplatser och gästhamnar. Anslutningsavgiften uträknas enligt
formeln: (140 l x 75 tält/ ha x 3 pers/tält x 0,5) / 800 x 720/960 x pris uträknat
enligt schablon för kategori 1 x 0,75 %.
TEKNISKA N ÄMNDE N
KOMMUNSTY RELSEN

TN § 80 forts.

80
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30.08.2011
18.10.2011

FÖRSLA G
T ekniska nämnden beslutar att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige oförändrade anslutningsavgifter för år 2012, för vatten
0,87 €/m2 exkl. moms 23 %, och för avlopp 1,63 €/m2 exkl.moms 23 %.
Vatten 1,07 €/m2 inkl.moms 23 % blir 1.027,20 €.
Avlopp 2,00 €/m2 inkl.moms 23 % blir 1.920,00 €
BE SLUT :
T ekniska nämnden beslöt att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige oförändrade anslutningsavgifter för år 2012, för vatten
0,87 €/m2 exkl. moms 23 %, och för avlopp 1,63 €/m2 exkl.moms 23 %.
Vatten 1,07 €/m2 inkl.moms 23 % blir 1.027,20 €.
Avlopp 2,00 €/m2 inkl.moms 23 % blir 1.920,00 €

Kst § 263

Protokolljusterarnas
signatur

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut
oförändrade anslutningsavgifter för kommunalt vatten och avlopp under år
2012. Anslutningsavgiften som därmed förblir enhetlig under pågående
utbyggnadsprojekt inom det kommunala avloppsledningsnätet och fastställd
frist för verkställighet av nya miljökrav inom enskilda avlopp, uppgår därmed
till:
0,87 €/m2 exklusive mervärdeskatt 23 %, (1,07 €/m2 inklusive mervärdeskatt
23 %), och för avlopp 1,63 €/m2 exklusive mervärdeskatt 23 % (2,00 €/m2
inklusive mervärdeskatt).
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Anslutningsavgiften för kategori 1 förtydligas enligt följande:
Vatten 1,07 €/m2 inkl.moms 23 % blir 1.027,20 €.
Avlopp 2,00 €/m2 inkl.moms 23 % blir 1.920,00 €

TEKNISKA N ÄMNDE N
KOMMUNSTY RELSEN

80
263

30.08.2011
18.10.2011

Kst § 263 forts. BE SLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut
att anslutningsavgifter för kommunalt vatten och avlopp förblir oförändrade
under år 2012. Avgiften för vatten uppgår till; 0,87 €/m2 exklusive
mervärdeskatt 23 %, (1,07 €/m2 inklusive mervärdeskatt 23 %), och för avlopp
1,63 €/m2 exklusive mervärdeskatt 23 % (2,00 €/m2 inklusive mervärdeskatt
23%).
Anslutningsavgiften för kategori 1 förtydligas enligt följande:
Vatten 1,07 €/m2 inkl.moms 23 % blir 1.027,20 €.
Avlopp 2,00 €/m2 inkl.moms 23 % blir 1.920,00 €

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

TEKNISKA N ÄMNDE N
KOMMUNSTY RELSEN

81
264

Sammanträdesdatum

31

30.08.2011
18.10.2011

TEKN ISKA NÄMND EN: EXTER NSLA MTA XA 2012
TN § 81

Upptogs till behandling externslamtaxa för år 2012, samt att föreslå den samma
för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Årets taxor har varit:
För perioden 01.01.2011-31.12.2011 för slutna system 17,05 €/m3 e xklusive
me rvärde skatt 23 % (20,97 €/m3 inklusive mervärdeskatt 23 %).
För perioden 01.01.2011-30.04.2011 och 16.09.2011-31.12.2011 för
3.kammarbrunnar och slamavskiljare 30,35 €/m 3 exklusive me rvärde skatt 23
% (37,33 €/m3 inklusive mervärdeskatt 23 %).
Under perioden 01.05.2011-15.09.2011 mottages ej externslam från
trekammarbrunnar och slamavskiljare.
FÖRSLA G
T ekniska nämnden besluter att inför kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige föreslå följande förhöjda taxor med 1,5 % för år 2012.
För perioden 01.01.2012-31.12.2012 för slutna system 17,30 €/m3 e xklusive
me rvärde skatt 23 % (21,28 €/m3 inklusive mervärdeskatt 23 %).
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För perioden 01.01.2012-30.04.2012 och 16.09.2012-31.12.2012 för
3.kammarbrunnar och slamavskiljare 30,80 €/m 3 exklusive me rvärde skatt 23
% (37,88 €/m3 inklusive mervärdeskatt 23 %).
Unde r pe riode n 01.05.2012-15.09.2012 mottage s e j e xternslam från
trekammarbrunnar och slamavskiljare .
TEKNISKA N ÄMNDE N
KOMMUNSTY RELSEN

81
264

30.08.2011
18.10.2011

TN § 81 forts.
BE SLUT :
T ekniska nämnden beslöt att inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
föreslå följande förhöjda taxor med 1,5 % för år 2012.
För perioden 01.01.2012-31.12.2012 för slutna system 17,30 €/m3 e xklusive
me rvärde skatt 23 % (21,28 €/m3 inklusive mervärdeskatt 23 %).
För perioden 01.01.2012-30.04.2011 och 01.09.2012-31.12.2012 för
3.kammarbrunnar och slamavskiljare 30,80 €/m 3 exklusive me rvärde skatt 23
% (37,88 €/m3 inklusive mervärdeskatt 23 %).
Unde r pe riode n 01.05.2012-31.08.2012 mottage s e j e xternslam från
trekammarbrunnar och slamavskiljare .
Kst § 264

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut
en förhöjning av externslamtaxan med 1,5% med hänsyn till vidtagna
förbättringsåtgärder i reningsprocess samt lednings- och larmsystem vid
reningsverket i enlighet med T ekniska nämndens förslag.
BE SLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att externslamtaxan höjs
med 1,5% under 2012.
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Avgifter och villkor för externslammottagningen är följande:
För perioden 01.01.2012-31.12.2012 för slutna system 17,30 €/m3 e xklusive
me rvärde skatt 23 % (21,28 €/m3 inklusive mervärdeskatt 23 %).
TEKNISKA N ÄMNDE N
KOMMUNSTY RELSEN
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Kst § 264 forts. För perioden 01.01.2012-30.04.2011 och 01.09.2012-31.12.2012 för
3.kammarbrunnar och slamavskiljare 30,80 €/m 3 exklusive me rvärde skatt 23
% (37,88 €/m3 inklusive mervärdeskatt 23 %).
Unde r pe riode n 01.05.2012-31.08.2012 mottage s e j e xternslam från
trekammarbrunnar och slamavskiljare .
Kommunstyrelsen anmodar Tekniska nämnden att ånyo granska
förutsättningarna för mottagning av externslam under perioden
01.05.2012-31.08.2012 i den utsträckning denna återgång till tidigare rutiner
ej menligen påverkar reningsgrad och driftsäkerhet vid reningsverket. Ett
utlåtande från kommunens tekniska konsult Kåre Lagerquist kan lämpligen
införskaffas i detta sammanhang.
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TEKN ISKA NÄMND EN: SNÖ PLOGNINGSAVGIFT FÖR PENSIO NÄR ER
SO M ERHÅ LLER KOMMUNAL HEMS ERVIC E
TN § 82

Upptogs till behandling plogningsavgifter för de pensionärer som åtnjuter
kommunal hemservice för säsongen 2011/2012.
FÖRSLA G.
T ekniska nämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige en oförändrad taxa för säsongen 2011/2012 till 52,50 €
exkl.moms 23 % och 64,60 € inkl.moms 23 % ,som inbetalas till kommunen
som anmälning, senast den 30.10.2011. Senare inbetalda avgifter till ett förhöjt
pris enligt tidigare beslut. Kommunfullmäktiges beslut av den 30.11.2006
§ 105.
BE SLUT .
T ekniska nämnden beslöt att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige en oförändrad taxa för säsongen 2011/2012 till 52,50 €
exkl.moms 23 % och 64,60 € inkl.moms 23 % ,som inbetalas till kommunen
som anmälning, senast den 30.10.2011. Senare inbetalda avgifter till ett förhöjt
pris enligt tidigare beslut. Kommunfullmäktiges beslut av den 30.11.2006
§ 105.

Kst § 265
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KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut
oförändrad snöplogningsavgift för pensionärer som erhåller kommunal
hemservice. Förhöjd avgift med 50% tillägg de biteras vid försenad betalning
i enlighet med kommunfullmäktiges tidigare beslut den 21.10.2010 .
TEKNISKA N ÄMNDE N
KOMMUNSTY RELSEN
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Kst § 265 forts. BE SLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut
oförändrad snöplogningsavgift för pensionärer som erhåller kommunal
hemservice.
Avgiften för säsongen 2011/2012 uppgår till 52,50 € exklusive mervärdeskatt
23 % och 64,60 € inklusive mervärdeskatt 23 % ,som inbetalas till kommunen
som anmälning, senast den 30.10.2011.
Förhöjd avgift med 50% tillägg debiteras vid försenad betalning
i enlighet med kommunfullmäktiges tidigare beslut den 21.10.2010.
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TEKN ISKA NÄMND EN: AVGIFTER I SMÅBÅ TSHAMN EN
TN § 83

Upptogs till behandling hamnavgifter för småbåtshamnen i Käringsun d för år
2012, samt att föreslå dem för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
FÖRSLA G
T ekniska nämnden besluter att höja hamnavgiften med 1,5 %, från nuvarande
122,75 € exkl.moms 23 % till 124,60 € exkl.moms 23 %.
( 151,00 € inkl,moms till 153,26 € inkl.moms 23 % )
BE SLUT
T ekniska nämnden beslöt att höja hamnavgiften med 1,5 %, från nuvarande
122,75 € exkl.moms 23 % till 124,60 € exkl.moms 23 %.
( 151,00 € inkl,moms till 153,26 € inkl.moms 23 % )

Kst § 266
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KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut
en höjning av hamnavgifterna med 1,5% i enlighet med T ekniska nämndens
beslut. Kostnaden för kajplats höjs från nuvarande 122,75 € exklusive
mervärdeskatt 23 % till 124,60 € exklusive mervärdeskatt 23 %.
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( 151,00 € inklusive mervärdeskatt till 153,26 € inklusive mervärdeskatt 23 % )
BE SLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut
en höjning av hamnavgifterna med 1,5% i enlighet med T ekniska nämndens
beslut. Kostnaden för kajplats höjs från nuvarande 122,75 € exklusive
mervärdeskatt 23 % till 124,60 € exklusive mervärdeskatt 23 %.
(från 151,00 € inklusive mervärdeskatt till 153,26 € inklusive mervärdeskatt
23 %).
TEKNISKA N ÄMNDE N
KOMMUNSTY RELSEN

84
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30.08.2011
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TEKN ISKA NÄMND EN: FÖRSENINGSAVGIFT PÅ V ATTENAVLÄSNING
TN § 84

FÖRSLA G:
T ekniska nämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige en oförändrad förseningsavgift för de abonnenter som inte
meddelar sin mätarställning vid vattenavläsning inom utsatt tid.
Förseningsavgiften förblir oförändrad 30,00 € inklusive mervärdesskatt 23 %
per vattenmätare.
BE SLUT :
T ekniska nämnden beslöt att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige en oförändrad förseningsavgift för de abonnenter som inte
meddelar sin mätarställning vid vattenavläsning inom utsatt tid.
Förseningsavgiften förblir oförändrad 30,00 € inklusive mervärdesskatt 23 %
per vattenmätare.

Kst § 267
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av bruksavgifter. Förseningsavgiften förblir oförändrad 30,00 € inklusive
mervärdesskatt 23 % per vattenmätare.
BE SLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut
en oförändrad förseningsavgift på vattenavläsning inför kommunal fakturering
av bruksavgifter. Förseningsavgiften förblir oförändrad 30,00 € inklusive
mervärdesskatt 23 % per vattenmätare.

TEKNISKA N ÄMNDE N
KOMMUNSTY RELSEN

85
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TEKN ISKA NÄMND EN: HYRO R I KO MMUN ENS HYRESHUS
TN § 85

FÖRSLA G
T ekniska nämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige en oförändrad hyra i samtliga kommunens hyreshus år
2012.
BE SLUT
T ekniska nämnden beslöt att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige en oförändrad hyra i samtliga kommunens hyreshus år
2012.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunens hyreslägenheter är belägna i Kommungårdens hyreshus,
Ekebo, skolans hyreshus och Ekergården. Socialnämnden behandlar
hyressättningen i servicehuset. Samtliga hyror höjdes med 10
cent/kvadratmeter under 2011. Kommunstyrelsen förordar inför
kommunfullmäktiges behandling och beslut en höjd hyra med 10
cent/kvadratmeter i Kommungårdens hyreshus, och Ekergården under 2012
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såsom kompensation för ökade värmekostnader
och minskad subventioneringsgrad av fastighetsförvaltningen.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att generellt höja hyrorna i Kommungårdens
hyreshus, Ekebo, skolans hyreshus och Ekergården med 10 cent/kvadratmeter
från den 1 mars 2012 för att minska subventioneringsgra den inom kommunens
fastighetsförvaltning.

MILJÖ - OCH
BYGGN ADSN Ä MN DEN
KOMMUNSTY RELSEN

71
269

20.09.2011
18.10.2011

MILJÖ - OC H BYGGNADSNÄMNDEN: BYGGNADSLOVSTAXO R
BMN § 71
Upptogs till behandling byggnadslovstaxor för år 2012.
FÖRSLA G
Byggnads- och miljönämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige förhöjda byggnadslovstaxor med 2,5 % för år 2012,
enligt bilaga 1/6. ( 2011 års taxor, bilaga 2/6 ).
BE SLUT
Byggnads- och miljönämnden beslöt att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige förhöjda byggnadslovstaxor med 2,5 % för år 2012,
enligt bilaga 1/6. ( 2011 års taxor, bilaga 2/6 ).
Kst § 269
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
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Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut
förhöjda byggnadslovstaxor med 2,5% under 2012. Höjningen motsvarar ökade
personal- och handläggningskostnader.
BE SLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut
förhöjda byggnadslovstaxor med 2,5% under 2012 enligt bilaga till protokollet.
Höjningen motsvarar ökade personal- och handläggningskostnader.

MILJÖ - OCH
BYGGN ADSN Ä MN DEN
KOMMUNSTY RELSEN

72
270

20.09.2011
18.10.2011

MILJÖ - OC H BYGGNADSNÄMNDEN: AV FA LLS TA XO R
MBN § 72

Upptogs till behandling avfallstaxor för år 2012.
Årets taxor har varit följande
Sopsäck
9,00 €/st.
Okomprimerat, brännbart
43,00 €/m3
Blandavfall, deponi
77,00 €/m3
Obehandlat trä
21,00 €/m3
Bildäck
5,00 €/st.
T raktor och lastbilsdäck
11,00 €/st.
Ris
16,00 €/m3
Enstaka föremål
12,00 €/st (soffor, sängar)
Enstaka plastkasse
2,00 €/st
Vitvaror, kyl, kyl/frys, spis o fläkt 10,00 €/st
Återvinningsmaterial från företag.
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Kartong och metall
Vit blan dpapper och tetror
Mjuk blan dplast och aluminium
Gla s

3,50 €/säck
5,50 €/säck
5,50 €/säck
5,50 €/säck

eller 17,50
eller 24,00
eller 24,00
eller 24,00

41

€/m3
€/m3
€/m3
€/m3

T axan är i sin helhet angiven inklusive mervärdeskatt.
FÖRSLA G:
Byggnads- och miljönämnden besluter att föreslå kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige oförändrade taxor för år 2011.

MILJÖ - OCH
BYGGN ADSN Ä MN DEN
KOMMUNSTY RELSEN

MBN § 72 forts.

72
270

20.09.2011
18.10.2011

Sopsäck
Okomprimerat, brännbart
Blandavfall, deponi
Obehandlat trä
Bildäck
T raktor och lastbilsdäck

9,00 €/st.
43,00 €/m3
77,00 €/m3
21,00 €/m3
5,00 €/st.
11,00 €/st.

Ris
16,00 €/m3
Enstaka föremål
12,00 €/st (soffor, sängar)
Enstaka plastkasse
2,00 €/st
Vitvaror, kyl, kyl/frys, spis o fläkt 10,00 €/st
Återvinningsmaterial från företag.
Kartong och metall
Vit blan dpapper och tetror
Mjuk blan dplast och aluminium
Gla s
Protokolljusterarnas
signatur

3,50 €/säck
5,50 €/säck
5,50 €/säck
5,50 €/säck

eller 17,50
eller 24,00
eller 24,00
eller 24,00

€/m3
€/m3
€/m3
€/m3
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T axan är i sin helhet angiven inklusive mervärdeskatt.
FÖRSLA G:
Byggnads- och miljönämnden besluter att föreslå kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige förhöjda taxor med ca: 5,0 % för år 2012.

MILJÖ - OCH
BYGGN ADSN Ä MN DEN
KOMMUNSTY RELSEN

72
270

20.09.2011
18.10.2011

MBN § 72 forts. Sopsäck
Okomprimerat, brännbart
Blandavfall, deponi
Obehandlat trä
Bildäck
T raktor och lastbilsdäck

9,50 €/st.
45,00 €/m3
80,00 €/m3
21,50 €/m3
6,00 €/st.
11,50 €/st.

Ris
16,50 €/m3
Enstaka föremål
12,50 €/st (soffor, sängar)
Enstaka plastkasse
2,00 €/st
Vitvaror, kyl, kyl/frys, spis o fläkt 11,00 €/st
Återvinningsmaterial från företag oförändrad taxa.
Kartong och metall
Vit blan dpapper och tetror
Mjuk blan dplast och aluminium
Gla s
Protokolljusterarnas
signatur

3,50 €/säck
5,50 €/säck
5,50 €/säck
5,50 €/säck

eller 17,50
eller 24,00
eller 24,00
eller 24,00

€/m3
€/m3
€/m3
€/m3
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T axan är i sin helhet angiven inklusive mervärdeskatt.
BE SLUT :
Byggnads- och miljönämnden beslöt att föreslå kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige oförändrade taxor för år 2012.

MILJÖ - OCH
BYGGN ADSN Ä MN DEN
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MBN § 72 forts. Sopsäck
9,00 €/st.
Okomprimerat, brännbart
43,00 €/m3
Blandavfall, deponi
77,00 €/m3
Obehandlat trä
21,00 €/m3
Bildäck
5,00 €/st.
T raktor och lastbilsdäck
11,00 €/st.
Ris
16,00 €/m3
Enstaka föremål
12,00 €/st (soffor, sängar)
Enstaka plastkasse
2,00 €/st
Vitvaror, kyl, kyl/frys, spis o fläkt 10,00 €/st
Återvinningsmaterial från företag.
Kartong och metall
Vit blan dpapper och tetror
Mjuk blan dplast och aluminium
Gla s

3,50 €/säck
5,50 €/säck
5,50 €/säck
5,50 €/säck

eller 17,50
eller 24,00
eller 24,00
eller 24,00

€/m3
€/m3
€/m3
€/m3

T axan är i sin helhet angiven inklusive mervärdeskatt.
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KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige oförändrad avfallstaxa
enligt Miljö- och byggnadsnämndens re dovisning. Utökat öppethållande
och en förbättrad servicenivå kommer däremot på sikt att kräva en grundligare
översyn, och höjning, av taxan, bl.a. beroende på förhöjda transportkostnader
för att tillgodose sjä lvkostnadstäckning. Utredningsuppdrag i denna riktning
har också givits Miljö- och byggnadsnämnden.

MILJÖ - OCH
BYGGN ADSN Ä MN DEN
KOMMUNSTY RELSEN

72
270

20.09.2011
18.10.2011

Kst § 270 forts. BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att inför kommunfullmäktiges behandling och
beslut förorda en oförändrad avfallstaxa enligt följande:
Sopsäck
9,00 €/st.
Okomprimerat, brännbart
43,00 €/m3
Blandavfall, deponi
77,00 €/m3
Obehandlat trä
21,00 €/m3
Bildäck
5,00 €/st.
T raktor och lastbilsdäck
11,00 €/st.
Ris
16,00 €/m3
Enstaka föremål
12,00 €/st (soffor, sängar)
Enstaka plastkasse
2,00 €/st
Vitvaror, kyl, kyl/frys, spis o fläkt 10,00 €/st
Återvinningsmaterial från företag.
Protokolljusterarnas
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Kartong och metall
Vit blan dpapper och tetror
Mjuk blan dplast och aluminium
Gla s

3,50 €/säck
5,50 €/säck
5,50 €/säck
5,50 €/säck

eller 17,50
eller 24,00
eller 24,00
eller 24,00

45
€/m3
€/m3
€/m3
€/m3

T axan är i sin helhet angiven inklusive mervärdeskatt.

MILJÖ - OCH
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20.09.2011
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MILJÖ - OC H BYGGNADSNÄMNDEN:
TA XA FÖ R ENSKILDA AV LO PP (MILJÖTILLSTÅ ND)

MBN § 73

Upptogs till behandling taxa för enskilda avlopp för år 2012.
FÖRSLA G:
Byggnads- och miljönämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige oförändrad taxa för enskilda avlopp under år 2012.
Nuvarande taxa är 150,00 € per miljötillståndsprövning inkl. moms 23 %.
BE SLUT :
Byggnads- och miljönämnden beslöt att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige oförändrad taxa för enskilda avlopp under år 2012.
Nuvarande taxa är 150,00 € per miljötillståndsprövning inkl. moms 23 %.

Kst § 271

Protokolljusterarnas
signatur

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut
en oförändrad taxa för enskilda avlopp under år 2012. T axan uppgår till
Protokollet framlagt till påseende
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150,00 € per miljötillståndsprövning inklusive mervärdeskatt 23 %.
BE SLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut
en oförändrad taxa för enskilda avlopp under år 2012. T axan uppgår till
150,00 € per miljötillståndsprövning inklusive mervärdeskatt 23 %.

SOCIALNÄ MN DEN
SOCIALNÄ MN DEN
KOMMUNSTY RELSEN

147
118
272

04.10.2010
03.10.2011
18.10.2011

SOC IALNÄ MND EN: TA XA FÖ R HEMTJÄNS TSERVIC E
Soc § 147/10
Bila ga - Uträkning av matportionspriset på Solgården
Bila ga - Uträkning av matportionspriset med transport i hemtjänsten
För regelbun den hemtjänst enligt vård– och serviceplan betalar klienten en månadsavgift
som baserar sig på hushållets bruttoinkomster samt på personantalet. Utgående från
vårdbehovet indelas de vårdbehövande i kategorier enligt följande:

A.
B
C

1- 3 b e s ö k / v e c k a
4- 7 b e s ö k / v e c k a
8 e l le r f l er a b e s ö k / v e c k a
Avgift i % av bruttoinkomster

Antal
Inkomstgräns/fribelopp Vår dbehov
personer
Euro/månad
A
1
520
17%
Protokolljusterarnas
signatur

Vår dbehov
B
26%

Vår dbehov
C
35%
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6

959
1 504
1 860
2 252
2 585

Sammanträdesdatum
11%
9%
7%
6%
5%

16%
13%
11%
10%
8%

47
22%
18%
15%
13%
11%

Hemtjänstavgift debiteras en gång per månad.
SOCIALNÄ MN DEN
SOCIALNÄ MN DEN
KOMMUNSTY RELSEN

147
118
272

04.10.2010
03.10.2011
18.10.2011

Soc § 147/10 forts.
När antalet personer i hushållet är större än sex höjs inkomstgränsen med 294 euro och
betalningsprocenttalet sänks med en procentenhet för varje därpå följande person.
Tillfällig hem tjänst
För tillfällig hemtjänst eller service för personer med mindre än 1 besök / vecka, uppbärs
8,10€/besök. För de hemtjänstklienter som får hemtjänst oregelbun det men har fastställd
hemtjänstavgift debiteras avgift enligt de genomsnittliga veckobesökantalet för de veckor
då hemtjänst erhållits. Följande dygnsavgift tillämpas för periodplats. Dygnsavgiften
inkluderar hyra, mat och hemtjänst avgift, är 20 €/dygn.
Avgiftstak
Avgiften får som högst utgöra en viss fastställd procent av betalningsförmågan.
Procentsatsen har fastställts i klientavgiftsförordningen. För en persons hushåll får
avgiften högst utgöra 35% av betalningsförmågan och två personers hushåll högst 22%
av betalningsförmågan.
Avgiften får inte heller vara högre än kommunens kostnader. Kommunens
självkostnadspris är 31,35€/besök.
Stödse rvice
Protokolljusterarnas
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Måltidsse rvice
Dygnskostnad för alla måltider
Lunch
Lunchportion jämte transport hem
Frukost
Kaffe med dopp, kvällskaffe, per mål
Middag
SOCIALNÄ MN DEN
SOCIALNÄ MN DEN
KOMMUNSTY RELSEN

147
118
272
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€
9,90
4,40
5,00
2,50
1,00
2,50
04.10.2010
03.10.2011
18.10.2011

Soc § 147/10 forts.
Övriga avgifte r inom he mtjänste n:
Användning av bastun på Solgår den av pensionärer
utifrån
Användning av bastun med hjälp
Taxa för daglig uppringning av klienter som bor
hemma
Dagklienttaxa, inkluderar lunch, kaffe och aktiviteter
Medicinhämtningstaxa
Tvätt tjänst
Städning
För storstädning hänvisas till städfirma

€
2,00
3,50
0,50
6,00
10,00
5,00
12,00

Gällande serviceavgifter för klienter som bor på servicehus finns det inte lag för de
avgifterna. I Eckerö kommun tillämpar man lagstiftning som finns för
hemtjänstavgifterna.
Soc § 118

Protokolljusterarnas
signatur

ÄLDREOM SORGSLEDAREN S FÖRSLA G:
Äldreomsorgsle darens föreslår att socialnämnden besluter att förorda inför
kommunstyrelse och kommunfullmäktige att godkänna hemtjänstavgifterna
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med följande förhöjningar: Dygnskostnad för alla måltider höjs från 9,30 € till
9,90 €, lunch höjs från 3,86 € till 4,40 €, lunchportion jämte transport hem höjs
från 4,6 0 € till 5,00 €, frukost höjs från 2,00 € till 2,50 €.
Rune Söderlund understöder äldreomsorgsledarens förslag men önskar ett
förtydligande av kalkylerna och uträkningen till kommunstyrelsens
sammanträde. Förslaget får understöd.
SOCIALNÄ MN DEN
SOCIALNÄ MN DEN
KOMMUNSTY RELSEN

147
118
272

04.10.2010
03.10.2011
18.10.2011

Soc § 118 forts. SOCIALNÄMNDENS BE SLUT :
Socialnämnden be sluter enligt äldreomsorgsledarens förslag och begär att
ärendet kompletteras med en beskrivning, av uträkningen som gjorts för att få
fram kostnadskalkylerna, inför kommunstyrelsens sammanträde.
Kst § 272

Kompletterande handlingar tillställs kommunstyrelsens enligt
Socialnämndens beslut.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut
att Socialnämndens förslag till höjningar av hemtjänstavgifterna fastställs.
BE SLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut
att Socialnämndens förslag till höjningar av hemtjänstavgifterna fastställs.
Dygnskostnad för alla måltider höjs från 9,30 € till 9,90 €, lunch höjs från
3,86 € till 4,40 €, lunchportion jämte transport hem höjs från 4,60 € till 5,00 €,
frukost höjs från 2,00 € till 2,50 €.
Det ekonomiska underlaget för prissättningen, främst redovisningen av
självkostnadspriset, förtydligas av ekonomichefen inför kommunfullmäktiges
behandling.
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SOC IALNÄ MND EN
KO MMUNS TYR ELS EN

129 03.10.2011
273 18.10.2011
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SOC IALNÄ MND EN: SJÄLVRISKAN D EL I TA XA FÖ R FÄRDTJ ÄNST 2012
Soc § 129

Kommunfullmäktige be slutade att självriskandelen för färdtjänst enligt
socialvårdsla gstiftningen bibehålle s till 25 % av resan s pris under år 2011.
Priset uppgår dock till minst 5 € per resa. Antalet resor är begränsat till åtta
enkelresor per månad. Självriskandelen för färdtjänst för personer med grava
handikapp följer Handikappservicelagens bestämmelser och beräkningsgrun d
liksom biljettpriser för personbefordran i busslinjetrafik i landskapet Åland
enligt tidigare ordning.
SOCIAL SEK RET ERAREN S FÖRSLA G:
Socialsekreteraren föreslår att socialnämnden besluter att förorda inför
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att självriskandelen i taxorna för
färdtjänst hålls oförändrade inför år 2012.
SOCIALNÄMNDENS BE SLUT :
Socialnämnden be sluter enligt förslag.

Kst § 273

Protokolljusterarnas
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KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut
att Socialnämndens förslag till självriskandel för färdtjänst bibehålles
oförändrad under budgetåret 2012. Priset uppgår till minst 5 Euro per
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färdtjänsttillfälle med tidigare gällande be gränsning. Självriskandelen för
personer med grava handikapp följer beräkningsgr und enligt lagstiftning
gällande biljettpriser för passagerarbefordran i busslinjetrafiken i landskapet
Åland.

SOC IALNÄ MND EN
KO MMUNS TYR ELS EN

129 03.10.2011
273 18.10.2011

Kst § 273 forts. BE SLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut
att Socialnämndens förslag till självriskandel för färdtjänst bibehålles
oförändrad under budgetåret 2012. Priset uppgår till minst 5 Euro per
färdtjänsttillfälle med tidigare gällande be gränsning. Självriskandelen för
personer med grava handikapp följer beräkningsgr und enligt lagstiftning
gällande biljettpriser för passagerarbefordran i busslinjetrafiken i landskapet
Åland.
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SOC IALNÄ MND EN: TA XA FÖ R – O CH EFTERMID DAGSVÅRD EN 2010
Soc § 130

Under år 2011 har taxan för eftermiddagsvården motsvarat 65 % av
barndagvårdens taxa och taxan för endast förmiddagsvård har motsvarat 30 %
av barndagvårdens taxa.
SOCIAL SEK RET ERAREN S FÖRSLA G:
Socialsekreteraren föreslår att nämnden besluter att förorda inför
kommunstyrelse och kommunfullmäktige att taxan för förmiddagsvår d och
eftermiddagsvård hålls oförändrad inför år 2012.
SOCIALNÄMNDENS BE SLUT :
Socialnämnden be sluter enligt förslag.

Soc § 273

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut
att Socialnämndens förslag till förmiddagsvård och eftermidda gsvård hålle s
oförändrad under budgetåret 2012.
BE SLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut
att Socialnämndens förslag till förmiddagsvård och eftermiddagsvår d hålles
oförändrad under budgetåret 2012.
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T axan för för- och eftermiddagsvård motsvarar 65 % av barndagvårdens
taxa och taxan för endast förmiddagsvår d motsvarar 30 % av barndagvårdens
taxa.

KOMMUNSTY RELSEN

275

18.10.2011

TA XO R PÅ KOMMUN KANSLIET 2012
Kst § 275

Nuvarande taxa för prenumerations av kommunbladet Eckerö Info uppgår till
23,00 Euro inklusive mervärdeskatt. Hushåll i Eckerö kommun erhåller
kommunbladet kostnadsfritt.
Annonspriserna i Eckerö Info uppgår till 70,00 Euro för en helsida, 47,00 Euro
för en halvsida samt 24,00 Euro för ¼ sida . Samtliga priser är angivna
inklusive mervärdeskatt 23%. Ideella förenin gar i Eckerö kommun medges rätt
till kostnadsfri medlemsinformation i Eckerö Info.
Kostnaden för kopieringservice för allmänheten vid kommunkansliet är
fastställd till 0,50 Euro per A4 –kopia och 1,00 Euro per A3-kopia.
Priserna är angivna inklusive mervärdeskatt 23%.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges beslut och behandling
en oförändrad taxa för prenumeration och annonsering i Eckerö Info
samt koperingsservice för allmänheten vid kommunkansliet.
BE SLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges beslut och behandling
en oförändrad taxa för prenumeration och annonsering i Eckerö Info
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samt koperingsservice för allmänheten vid kommunkansliet.
Annonspriserna i Eckerö Info uppgår fortsättningsvis till 70,00 Euro för en
helsida, 47,00 Euro för en halvsida samt 24,0 0 Euro för ¼ sida . Samtliga
priser är angivna inklusive mervärdeskatt 23%. Ideella föreningar i Eckerö
kommun medges rätt till kostnadsfri medlemsinformation i Eckerö Info.
KOMMUNSTY RELSEN

275

18.10.2011

Kst § 275 forts. Kostnaden för kopieringservice för allmänheten vid kommunkansliet uppgår
till 0,50 Euro per A4 –kopia och 1,00 Euro per A3-kopia.
Priserna är angivna inklusive mervärdeskatt 23%.
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HYRA FÖ R KOMMUN ALA SAMLINGSLO KALER I EC KERÖ SKOLA,
SO LGÅRD EN, EKERGÅRDEN SAMT KOMMUNGÅRDEN 2011
SKn § 30

SKN 07.09.2011 Protokollet medföljer i bilaga. Hyrestaxorna har
justerats med c:a 2%.

Soc § 131

Hyrorna för samlingslokalen i Solgården har under år 2011 varit följande:
Solgården (stora salen)
Hyra 2011
Hyra av samlingslokalen
60,00 Euro
I hyreskostnaden ingår städning.
Ideella föreningar som verkar i kommunen
debiteras en reducerad hyreskostnad på
30,00 Euro
Denna hyreskostnad för ideella föreningar motsvarar kostnaderna för
obligatorisk städning. Inhyrda arrangemang får pågå till senast kl. 22.00.
Kyrkliga sammankomster och egen verksamhet till gagn och fördel för
de boende på servicehuset samt andra klienter såsom pensionärer som
åtnjuter kommunal hemtjänst är hyresbefriad.
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Eke rgården (samlingssalen)
Hyra 2011
Hyra av samlingssalen
60 ,00 Euro
I hyreskostnaden ingår städning.
Ideella föreningar som verkar i kommunen
debiteras en reducerad hyreskostnad på
30,00 Euro
SKO LNÄMND EN
SOC IALNÄ MND EN
KO MMUNS TYR ELS EN
Soc § 131

30 07.09.2011
131 03.10.2011
276 18.10.2011

Denna hyreskostnad för ideella föreningar motsvarar kostnaderna för
obligatorisk städning. Inhyrda arrangemang får pågå till senast kl. 22.00.
Kyrkliga sammankomster och egen verksamhet till gagn och fördel för de
boende på Ekergården samt andra klienter såsom pensionärer som
åtnjuter kommunal hemtjänst är hyresbefriad.
SOCIAL SEK RET ERAREN S FÖRSLA G:
Socialsekreteraren föreslår att socialnämnden besluter att förorda inför
kommunstyrelse och kommunfullmäktige att hyrorna för samlingslokalen i
Solgården samt Ekergården hålls oförändrad inför år 2012.
SOCIALNÄMNDENS BE SLUT :
Socialnämnden be sluter enligt förslag.

Kst § 276

Följande hyror och hyre svillkor har gällt för samlingslokale r i Ecke rö
kom mun år 2011:
Solgården (stora salen)
Hyra 2011
Hyra av samlingslokalen
60,00 Euro
I hyreskostnaden ingår städning.
Ideella föreningar som verkar i kommunen
debiteras en reducerad hyreskostnad på
30,00 Euro
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Denna hyreskostnad för ideella föreningar motsvarar kostnaderna för
obligatorisk städning. Inhyrda arrangemang får pågå till senast kl. 22.00.
Kyrkliga sammankomster och egen verksamhet till gagn och fördel för
de boende på servicehuset samt andra klienter såsom pensionärer som
åtnjuter kommunal hemtjänst är hyresbefriad.
SKO LNÄMND EN
30 07.09.2011
SOC IALNÄ MND EN
131 03.10.2011
KO MMUNS TYR ELS EN
276 18.10.2011

Kst § 276 forts. Eke rgården (samlingssalen)
Hyra 2011
Hyra av samlingssalen
60 ,00 Euro
I hyreskostnaden ingår städning.
Ideella föreningar som verkar i kommunen
debiteras en reducerad hyreskostnad på
30,00 Euro
Denna hyreskostnad för ideella föreningar motsvarar kostnaderna för
obligatorisk städning. Inhyrda arrangemang får pågå till senast kl. 22.00.
Kyrkliga sammankomster och egen verksamhet till gagn och fördel
för de boende på Ekergården samt andra klienter såsom pensionärer
som åtnjuter kommunal hemtjänst är hyresbefriad.
Kom mungården
Sammanträdesrum med kök och hall
Sammanträdesrum och hall
Kök och hall

Hyra 2011
60,00 Euro
46,00 Euro
34,00 Euro

De politiska partierna äger kostnadsfritt tillträde till Kommungårdens lokaler
för sina sammankomster.
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Kst § 276 forts. Skolans samlingslokale r
Hyra av klassrum/kväll
Gymnastiksal/kväll med omklädningsrum
och dusch
Gymnastiksal med omklädningsr um
och dusch per timme
Dusch- om omklädningsrum / kväll
Gymnastiksal terminsavgift
Datasal / kväll
T extilslöjdsal / kväll
Kök, matsal och hall / kväll

Kst § 276

58

Hyra 2011
11,00 Euro
22,00 Euro
9,00 Euro
7,25 Euro
110,00 Euro
35,00 Euro
35,00 Euro
35,00 Euro

Skolnämnden får enligt kommunfullmäktiges beslut i undantagsfall avvika från
taxorna vid större evenemang eller för sådana tillställningar som är särskilt
viktiga för kommunen eller för landskapet Åland.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att Skolnämndens och
Socialnämndens försla g till hyra av samlingslokaler vid Eckerö skola,
servicehuset Solgården och Ekergården fastställes samt tillhörande
hyresvillkor. Belopen för hyra av lokaler på Kommungården föreslås vara
oförändrad. De politiska partierna äger kostnadsfritt tillträde till
Kommungårdens lokaler för sina sammankomster.
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BE SLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att Skolnämndens och
Socialnämndens försla g till hyra av samlingslokaler vid Eckerö skola,
servicehuset Solgården och Ekergården fastställes samt tillhörande
hyresvillkor. Hyra av lokaler på Kommungården föreslås vara oförändrad.
SKO LNÄMND EN
SOC IALNÄ MND EN
KO MMUNS TYR ELS EN

30 07.09.2011
131 03.10.2011
276 18.10.2011

Kst § 276 forts. Följande hyror och hyre svillkor föreslås gälla för samlingslokale r i Ecke rö
kom mun år 2012:
Solgården (stora salen)
Hyra 2012
Hyra av samlingslokalen
60,00 Euro
I hyreskostnaden ingår städning.
Ideella föreningar som verkar i kommunen
debiteras en reducerad hyreskostnad på
30,00 Euro
Denna hyreskostnad för ideella föreningar motsvarar kostnaderna för
obligatorisk städning. Inhyrda arrangemang får pågå till senast kl. 22.00.
Kyrkliga sammankomster och egen verksamhet till gagn och fördel för
de boende på servicehuset samt andra klienter såsom pensionärer som
åtnjuter kommunal hemtjänst är hyresbefriad.
Eke rgården (samlingssalen)
Hyra 2012
Hyra av samlingssalen
60 ,00 Euro
I hyreskostnaden ingår städning.
Ideella föreningar som verkar i kommunen
debiteras en reducerad hyreskostnad på
30,00 Euro
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Denna hyreskostnad för ideella föreningar motsvarar kostnaderna för
obligatorisk städning. Inhyrda arrangemang får pågå till senast kl. 22.00.
Kyrkliga sammankomster och egen verksamhet till gagn och fördel
för de boende på Ekergården samt andra klienter såsom pensionärer
som åtnjuter kommunal hemtjänst är hyresbefriad.
SKO LNÄMND EN
30 07.09.2011
SOC IALNÄ MND EN
131 03.10.2011
KO MMUNS TYR ELS EN
276 18.10.2011

Kst § 276 forts.
Kom mungården
Sammanträdesrum med kök och hall
Sammanträdesrum och hall
Kök och hall

Hyra 2012
60,00 Euro
46,00 Euro
34,00 Euro

De politiska partierna äger kostnadsfritt tillträde till Kommungårdens lokaler
för sina sammankomster.
Skolans samlingslokale r
Hyra av klassrum/kväll
Gymnastiksal/kväll med omklädningsrum
och dusch
Gymnastiksal med omklädningsr um
och dusch per timme
Dusch- om omklädningsrum / kväll
Gymnastiksal terminsavgift
Datasal / kväll
T extilslöjdsal / kväll
Kök, matsal och hall / kväll
Logi/person och natt
Protokolljusterarnas
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Skolnämnden får i undantagsfall avvika från taxorna vid större evenemang
eller för sådana tillställningar som är speciellt viktiga för kommunen eller
landskapet Åland (kommunfullmäktige 29.10.2009, § 96).
SKO LNÄMND EN
SOC IALNÄ MND EN
KO MMUNS TYR ELS EN

Kst § 276 forts.

30 07.09.2011
131 03.10.2011
276 18.10.2011

Föreningar och organisationer med hemort i Eckerö kommun kan få hyra
skolan för övernattning. Kostnaden för logi uppgår till 9.20 Euro per person
och natt. För övriga utomstående föreningar och organisationer har
skolnämnden en mycket restriktiv hållning vad gäller att hyra ut skolan för
övernattning. Endast i sådana fall där skolan har haft kontakt med andra skolor
och elever är det möjligt att vid kontakter och utbyten upplåta skolan för
övernattning. I dylika fall erläggs ingen avgift. Uthyrning innefattande logi
avgörs av skolnämnden. Övriga uthyrningar avgörs av skolföreståndaren.
Hyresgästen ansvarar för eventuell skadegörelse och att lokalerna lämnas i
ursprungligt skick.
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TA XA FÖ R TILLS TÅND O CH TILLSYN Ö VER
NIKO TIN ERSÄTTNINGSPREP ARA T 2011
Kst § 277

Kommunfullmäktige fastställde i november 2006 nya taxor för
tillståndsprövning och tillsyn av försäljningsställen för nikotinersättningspreparat i enlighet med Läkemedelsla gstiftningens krav.
Avgiften höjdes senast i oktober 2010.
Nuvarande taxa innebär att avgiften för tillståndsgivning uppgår till
30,00 Euro och avgiften för årlig tillsyn per försäljningsställe till 25,00 Euro.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen förordar en höjning av avgiften för tillståndsgivning
och tillsyn över nikotinersättningspreparat enligt följande.
Avgiften för tillståndsgivning höjs till 32,00 Euro och avgiften för
årlig tillsyn per försäljningsställe till 27,00 Euro.
Avgiftshöjningen motiveras av personalkostnader vid handläggning
och tillsyn.
BE SLUT
Linda Heden gren yrkade att avgifterna förblir oförändrade för att
främja folkhälsan. Förslaget vann allmänt understöd.
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges beslut att nuvarande
taxa för tillståndsgivning på 30,00 Euro och avgiften för årlig tillsyn per
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försäljningsställe till 25,00 Euro, behålls i oförändrat skick.

SOC IALNÄ MND EN
KO MMUNS TYR ELS EN

121 03.10.2011
278 18.10.2011

SOC IALNÄ MND EN:
UTLÅ TAN D E ÖV ER KO MMUNALFÖ RBUNDET Å LANDS OMSO RGSFÖRBUNDS
BUDGET 2012 OC H EKO NOMIPLAN 2013-2014
Soc § 121

Bila ga – ÅOF k.f.:s förslag till budget för år 2012 och ekonomiplan för åren
2012-14
Enligt gällande gr undavtal för Ålands omsorgsförbun d k.f. skall
medlemskommunerna vid beredning av budget och ekonomiplan ges tillfälle
att framlägga förslag till utvecklande av förbundets verksamhet.
Eckerö kommuns driftsdel ökar med 2,6 %, från 563 411,00 € till 577 914,00 €
och finansieringsdelen med 18,7 %, från 6 300,00 € till 7 480,00 € (s. 26).
SOCIAL SEK RET ERAREN S FÖRSLA G:
Socialsekreteraren föreslår att socialnämnden beslutar att anteckna Ålands
omsorgsförbunds försla g till budget för år 2012 och ekonomiplan för åren
2012-2014 till kännedom och komma med eventuella synpunkter gällande
utvecklande av förbundets verksamhet.
Jan-Anders Öström föreslår att kommunstyrelsen ges möjlighet att ge
synpunkter på budgetförslaget och ekonomiplanen. Förslaget får understöd.
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SOCIALNÄMNDENS BE SLUT :
Socialnämnden be sluter att anteckna förslaget till kännedom och sända ÅOF:S
handlingar till kommunstyrelsen för eventuellt utlåtande.
SOC IALNÄ MND EN
KO MMUNS TYR ELS EN

Kst § 278

121 03.10.2011
278 18.10.2011

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunalförbundet Ålands Omsor gsförbund har iakttagit en god
budgetdisciplin un der en följd av år. De aviserade kostnadshöjningarna
är också motiverade med ökade åtaganden inom framförallt vård av
äldre klienter. Kommunstyrelsen noterar därför i sitt utlåtande att
ekonomiplanens framförhållning borde förbättras när det gäller
anpassning av den klientbaserade verksamheten och den planerade
nybyggnation av vårdenheter.
BE SLUT
Kommunstyrelsen avger utlåtande över budget 2012 och ekonomiplan 2013
och 2014 för kommunalförbundet Ålands Omsorgsförbund med inne börd att
de aviserade kostnadshöjningarna är motiverade med ökade åtaganden inom
framförallt vård av äldre klienter. Kommunstyrelsen ser det emellertid som
önskvärt att ekonomip lanens framförhållning förbättras när det gäller den
fortsatta anpassningen av den klientbaserade verksamheten i förhållande till
behovsutveckling och planerad nybyggnation av vårdenheter.
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SOC IALNÄ MND EN:
FAS TS TÄ LLAND E AV O RGANISATIO NSSTRUKTUR O C H
ÖPPETHÅLLAN D E PÅ DAGH EMMET NYC KELP IGAN
Soc § 124

Från och med januari 2011 har barnomsorgen fungerat enligt de
omorganiseringar som socialnämnden gick in för i december 2010.
Omstruktureringen innebar att den tidigare halvdagsav delningen ”Lillpigan”
blev en heldagsavdelning ”Humlan”.
”Storpigan” (heldagsav delningen) kallas numera för ”Fjärilen”. I praktiken
innebar detta att ”Humlan” fick längre öppethållningstider, för att även kunna
ta emot barn som är i behov av heldagsvård. Gruppassistenten som tidigare
funnits som extra resurs på båda av delningarna gick över till ”Humlan”
Barnomsorgspersonalen önskar permanenta omstruktureringen, vilket också är
nödvändigt för att kommunen skall kunna erbjuda da gvård för det tider som
familjerna önskar och är i behov av. Antalet barn i behov av heldagsvård är fler
än antalet platser på ”Fjärilen”, vilket betyder att båda avdelningarna behöver
kunna ha öppet till kl 16.00 (Lillpigan hade tidigare öppet mellan kl 9.00–
14.00).
SOCIAL SEK RET ERAREN S FÖRSLA G:
Socialsekreteraren föreslår i samråd med daghemsföreståndaren att
socialnämnden besluter att föreslå inför kommunstyrelsen och – fullmäktige att
omstruktureringen skall permanentas från och med januari 2012.
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SOCIALNÄMNDENS BE SLUT :
Socialnämnden be sluter enligt förslag.

SOC IALNÄ MND EN
KO MMUNS TYR ELS EN

Kst § 279

124 03.10.2011
279 18.10.2011

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att i januari 2011
vidtagna organisationsförändringen varvid en tidigare halvda gsavde lning
på daghemmet Nyckelpigan, omvandlats till heldagsav delning,
permanentas från och med den 1 januari 2012.
BE SLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att i januari 2011
vidtagna organisationsförändringen varvid en tidigare halvda gsavde lning
på daghemmet Nyckelpigan, omvandlats till heldagsav delning,
permanentas från och med den 1 januari 2012.
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04.10.2011
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PERSO NALÄREND E: R ETRO AKTIV KILO METER ERSÄ TTN ING
Kst § 236

Lilett Englund har redovisat kilometerersättning avseende 2010 samt del av
2011 samt tillhörande verifikat.
Kommunkansliets sammanställning medföljer i bilaga.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen godkänner retroaktiv ersättning till Lilett Englund för
kilometerersättning under 2010 och del av 2011 enligt bifogad redovisning.
BE SLUT
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till kommunkansliet för
sifferkontroll .
Kommunstyrelsen uppdrar vidare åt kommunkansliet att se över förutsättningar
och kostnader för att anlita en utomstående entreprenör för sådana
tvätteritjänster som också kunde omfatta avhämtning och återlämning av
Ekergårdens dukar.

Kst § 280

Sifferkontroll har vidtagits. Utredning om entreprenadtjänst gällande dukar
och tvätteritjänster pågår.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Lilett Enlund erhåller retroaktiv ersättning för redovisad kilometerersättning
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2010 och 2011 enligt den siffergranskade utredningen.

KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSSTYRELSEN

Kst § 280
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BE SLUT
Kommunstyrelsen godkände retroaktiv ersättning för redovisad
kilometerersättning och verifikat 2010 och 2011. Såsom princip gäller att
samplanering av transporter skall ske. Dubbla resor samma da g eller under
anslutande da gar ersättes ej om ej särskilda skäl föreligger.
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KO MMUN ALT R EG ELV ERK FÖ R FÖ RSÄLJNING AV TO MTER
I INDUSTR IKVAR TER ET, S TO RBY, ECKERÖ KO MMUN
Kst § 281

Eckerö kommun tillhandahåller tomter på industri- och hantverksområdet
i södra Storby. Kommunfullmäktige har namnsatt området till
Industrikvarteret. Området skall enligt kommunfullmäktiges be slut 2008
detaljplanlägga s.
Det är också nödvändigt att mäta upp standardtomter som förslagsvis omfattar
2.500 kvadratmeter vilka finns markerade på karta med specifika
registernummer.
Vä g har framdragits i området med väganslutning till T orpvägen.
Industrikvarteret är också anslutningsbart till kommunalt avloppsledningsnät
(Torpledningen). Priset för industritomt uppgår till 2,10 Euro per kvadratmeter.
I samband med på gående försäljning av tomt samt intresseförfrågan från
ytterligare ett par entreprenörer, erfordras ett fastställt regelverk för försäljning
av industritomter motsvarande det regelverk som gäller för avyttring av
bostadstomter.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att följande regelverk
generellt tillämpas vid försäljning av industritomter i Industrikvarteret i södra
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Storby, Eckerö kommun, samt att villkoren i förekommande fall också införs i
försäljningsavtal.
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Kst § 281 forts. 1. Området skall enligt detaljplanen utgöra industriområde eller företagspark
för lättare och icke-miljöstörande industriell verksamhet, hantverk eller
motsvarande verksamheter.
2. T omt försäljes till företag i landskapet Åland som sedan tidigare innehar
eller i anslutning till verksamhetens påbörjande har beviljats och kan bestyrka
näringsrätt.
3. T omter försäljes i den ordning som intresseanmälningar har tillställts
kommunen. Om flera företag söker samma tomt, ges företräde till företag som
sedan tidigare har etablerad verksamhet i Eckerö kommun. I andra hand
förrättas lottdragning mellan markköparna. Eckerö kommun förbehåller sig
under alla omständigheter rätten att hänvisa företag till viss specificerad tomt
med hänsyn till trafikskäl, verksamhetens art, befintlig topografi,
brandsäkerhetskrav eller motsvarande.
4. Avverkning av skog och annan vegetation på tomt ombesörjes av kommunen
innan överlåtelsehandlingar ingås.
5. I försäljningsavtalet ingår återköpsklausul om köparen ej erhåller
nödvändiga miljötillstånd till verksamheten eller om lokaliseringen ej visar sig
vara lämplig för avsett ändamål enligt erforderlig miljökonsekvensbedömning.
6. Industritomt är avsedd att bebyggas på det sätt som detaljplan och
byggnadsrätt förutsätter. Villkor om bebyggelsefrister införs i försäljningsavtal
och andra relevanta överlåtelsehandlingar. Uppmaning till byggnation anses ha
delgivits köparen i samband med köpebrevets upprättande. Om ej byggna d
uppföres inom angivna frister vidtages bebygge lse uppmaning i enlighet med §
55 i Plan- och bygglag för landskapet Åland (2008:102).
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Kst § 281 forts.
7. Bebyggande av tomt skall inledas senast två år från köpebrevets
upprättande. Köparen förbinder sig i försäljningsavtalet att senast inom
tre från dess ingående uppföra en i enlighet med beviljat byggnadslov,
gällande planer och ritningar godkänd byggna d (affärs- eller
verksamhetslokal). Kommunen kan, efter särskild ansökan och då
synnerliga skäl föreligger, förlänga denna byggnadsfrist.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att bordlägga ärendet.
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UTVÄRD ER ING AV SAMARB ETSAV TAL O M TJÄNSTEKÖ P
MELLAN EC KERÖ OCH HAMMAR LANDS KOMMUNER
Kst § 282

Eckerö kommun och Hammarlands kommun har ingått överenskommelse om
samarbetsvillkor och ömsesidiga tjänsteköp av ekonomichefs- och
löneräknartjänster. Avtals- och försöksperioden har påbörjats i april 2011 och
pågår till mitten av februari 2012. Avtalet skall utvärderas inför beslut om en
mer långsiktig och permanent samarbetsmodell mellan kommunernas
ekonomi- och löneförvaltningar, som ”om den föreslagna försöksperioden
2011 ger det positiva utfall som kommunfullmäktige hoppas också kan
utsträckas till andra samarbetsområden” (kommunfullmäktiges beslut Kfg § 21
den 10.02.2011).
Ett antal uppföljande samråd har skett mellan kommundirektörerna i
Hammarlands och Eckerö kommun, senast den 14.10.2011. På
tjänstemannanivå finns samsyn om det positiva värdet av att fullfölja
samarbetet. Förankring sker i respektive personalgrupper på
kommunkanslierna. Föreståndare och avdelningschefer i Eckerö kommun har
vid avdelningschefsmöten tillstyrkt fortsatt samarbete mellan kommunerna.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen inleder diskussionen om former och villkor för ett fortsatt
samarbete kring tjänsteköp av ekonomichefs- och löneräknartjänster efter
den 15.02.2012 samt anslutande personalfrågor.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att rikta en formell förfrågan till Hammarlands
kommun om dess synpunkter på ett fortsatt samarbete inom lönehantering och
ekonomiförvaltning med Eckerö kommun. Kommunstyrelsen anmodar

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

74

kommunekonom Katarina Bergman att lämna besked till arbetsgivaren om
eventuell återgång till ordinarie tjänstgöring efter tjänstledighetens upphörande.
KOMMUNSSTYRELSEN

283

18.10.2011

ANMÄ LNINGSÄR END EN
Kst § 283

* Ålands landskapsregering: Beslut i jordförvärvsärende, Storby
* Ålands landskapsregering: Beslut i jordförvärvsärende, Skeppsvik
* Samrådsdelegationen för beredskapsärenden: Beredskapskur s
* Samrådsdelegationen för beredskapsärenden: Rikets nya räddningslag
* Svenska Finlands folkting: Kommunprogrammet
* Finlands Kommunförbund: Hä lso- och sjukvårdsla gen - stödmaterial till
kommunledningen
* Finlands Kommunförbund: Förhandsbe dömning av effekterna av kommunala
beslut
* Miljö- och byggnadsnämnden: Protokoll 20.09.2011
* T ekniska nämnden: Protokoll 28.09.2011
* Räddnin gsområde Ålan ds landskommuner: Sammanträdesprotokoll
10.l0.2011
* De Gamlas Hem k.f.: Kallelse till förbundsfullmäktige 27.10.2011
* Skrivelse till T ekniska nämnden och kommunstyrelsen (utsändes
och tillställes T ekniska nämnden)
* Rädda Barnen – Slutrapport från barnkonventionsprojektet 2011
* Audiator AB: Revisionsrapporter klientavgifter och utkomststöd, Eckerö
kommun (behandlas i skild ordning)
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att anteckna sig anmälningsärendena till
kännedom. Beslut av Ålands landskapsregering i jordförvärvsärenden delgives
kommunfullmäktige såsom informationsärenden tillsammans med
kommunens utlåtanden.
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