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Sammanträdestid

Tisdagen den 22 november 2011 kl. 19.00

Sammanträdesplats

Kommungården, Överby
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Kst § 313

Kallelse och beslutförhet
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Kst § 314

Val av protokolljusterare

3.

Kst § 315

Godkännande och komplettering av föredragningslistan
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Kst § 316

Budget 2012
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Kst § 317

Möjlighet till kommunal plogning

6.

Kst § 318

Inrättandet av befattning som barnskötare

7.

Kst § 319

Utryckningspeng på Solgården

8.

Kst § 320

Fatställande av barnomsorgsavgift

9.

Kst § 321

Hyresavtal för Småpigornas lokal

10. Kst § 322

För och eftermiddagsverksamhet tillsvidare

11. Kst § 323

Hyresavtal för för- och eftermiddagsvårdens lokal

12. Kst § 324

Bindningsnivå för kommunal verksamhet

13. Kst § 325

Förslag till ersättning för elev i annan kommuns skola

14. Kst § 326

Energibesparåtgärder på Ekergården

15. Kst § 327

Utlåtande av jordförvärv

16. Kst § 328

Anmälningsärenden

Ecke rö den 10.11.2011

Rune Söderlund
Kommunstyrelsens o rdförande
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Plats och tid

Kommungården tisdagen den 22 november 2011 kl. 19.00- 22.15

Beslutande

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

Frånv.
Anl. kl. 19.40

Föredragan de

Lundström, Kennet

Kommundirektör

Öv riga närv arande

Hilander, John
Maarit Grönlund

Kommunfullmäktiges viceordf.
Ekonom (19.00 – 21.00)
.

Paragrafer

Kst § 313 - 328

Underskrifter

Kommunstyrelsens ordförande

Protokollj ustering
Ort och ti d

Kommundirektör

Rune Söderlund
Kennet Lundström
Kommungården torsdagen den 24 november 2011 kl. 16.30

Christina Jansson

Gunder Eriksson

Protokollet framlagt till
Påseende. Plats och tid

Kommungården fredagen den 25 november 2011 kl. 15.00

Intygar

Kommundirektör Kennet Lundström

Utdra gets riktighet
bestyrks
Ort och ti d
Underskrift

ECKERÖ KOMM UN

SAM M ANT RÄDESPROT OKOLL
Sida

Organ

§nr

Sammanträdesdatum

KOMMUNS TY RELSEN

313
314
315

15.11.2011
15.11.2011
15.11.2011

3

KAL LELSE OC H BESLU TS FÖR HE T
Kst § 313

BESLUT
Sammanträdet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

VAL AV PR O TOKOLLJUS TERARE
Kst § 314
KOMMUNDI REK TÖRE NS FÖRS LAG :
T ill protokolljusterare väljs Gun der Eriksson-Christina Jansson .
Protokollet justeras torsdagen den 24 november kl 16.30 i Kommungården i
Överby, Ec kerö kommun.
BESLUT : Enligt förslag.

GODK ÄNNA NDE AV FÖRE DRAGNI NGSLISTAN
Kst § 315

KOMMUNDIREKT ÖRE NS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan.
BESLUT : Godkändes.
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Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2011__

Ecke rö den __/__2011_

Ordf.
Sekr.

ECKERÖ KOMM UN

SAM M ANT RÄDESPROT OKOLL
Sida

Organ

§nr

Sammanträdesdatum

KOMMUNS TY RELSEN
KOMMUNS TY RELSEN
KOMMUNS TY RELSEN

289
302
316

01.11.2011
15.11.2011
22.11.2011

4

BUDGE T 2012
Kst § 289
Kst §302
Sifferbudgeten för 2012 behandlades på styrel semöte 1.11.2011.
Budgetboken 2012 omfattar ekonomiplan 2013 – 2014 och investeringar 2012
samt investeringsplan 2013 – 2016. Budgetboken i bilaga till kallelsen.
KOMMUNDIREKT ÖRE NS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen behandlar budgeten.
BESLUT :
Styrelsen behandlade budgetbokens driftsbudget 2012, ekonomiplan 2013 –
2014 varefter ordförande föreslog bordläggning för att återuppta behandlingen
vid nästa möte, vilket enhälligt godkändes. Ordförande föreslog bordläggning
av alla övriga ärenden på föredragningslistan, vilket också enhälligt
godkändes.
Kst § 316
BESLUT :
Budgetbokens driftsbudget 2012, ekonomiplan 2013-2014, investeringsdel
2012 och investeringsplan 2013-2014 behandlades och godkändes att
föreläggas kommunfullmäktige.
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119
148
303
317

MÖJLIGHE T TILL KOMMUN AL PLO GNIN G OC H SNÖSKOTTN ING F ÖR A LL A
KOMMUNINV ÅNARE 80 Å R FYLL D A
Soc § 119
De två sena ste vintrarna har varit snörika och de äldre personer som bor i
egnahemshus har haft det tufft med snöskottning. Det finns en viss oro hos en del äldre
för att klara sig nästa vinter om den blir lika snörik som tidigare. Det har även kommit
frågor till äldreomsorg sledaren om möjlighet att få bo på Solgården över vintern för att
inte behöva oroa sig för snöplogningen.
ÄLDREOMSROGSLEDA RENS FÖ RSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att de personer 80 år fyllda
som vill kan få snöplogning och snöskottning vid ingången till huset för det pris som
övriga personer, med rätt till snöplogning, betalar till kommunen.
Rune Söderlund föreslår att ärendet återremitteras för vidare utredning gällande
kostnader, antal åldringar som är i behov av snöplogning och förslag på hur det skulle
ordnas i prakti ken. Förslaget får understöd.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt Söderlunds förslag.
Soc § 148
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Efter att alla 80 år fyllda har fått frågeformuläret angående snöplogning och snöskottning
kom det 15 JA svar, dv s. 15 personer som fyllt 80 år är intresse rade av att få hjälp med
snö skottning och plogning. Äldreomsorgsledaren har diskuterat med en lokal
entreprenör som är intresserad av att ta uppdraget angående snöplogning och
snö skottning om kommunen så bestämmer.
Äldreomsorgsledaren presenterar olika förslag, på kostnader och praktiska lö sningar,
närmare på sammanträdet.
Av de 15 personerna som önskar snö skottning har 10 redan snöplogning.
Det är alltså ytterligare 5 personer som önskar snöplogning och totalt 15 personer som
önskar snö skottning till trappan.
En lokal entreprenör är intresserad av uppdraget, det skulle kosta 25,00 €/h exklusive
moms. Lönen för en egen anställd fastighetsskötare ligger runt 12,00 €/h.
Soc § 119 forts.
ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖ RSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att personer 80 år fyllda ska
erbjudas snöplogning och snöskottning vid ingången till huset, för det pris 52,50 € +
moms, som övriga personer, med rätt till snöplogning, betalar till kommunen.
Susann Fagerström föreslår att socialnämnden besluter att inte förorda att alla personer
80 års fyllda ska erbjudas snöplogning för det pris som övriga personer med rätt till
snöplogning. Fagerström föreslår att snö skottning vid ingången till huset inte förordas
pga. ekonomiska orsa ker. Rune Söderlund understöder förslaget.
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SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter att förorda för kommunstyrelse och – fullmäktige att
snöplogning erbjuds för alla 80 år fyllda kommuninvånare för 52,50 € + moms från och
med vintern 2011-12.

Kst § 303
KOMMUNDIREKT ÖRENS FÖRSLAG
Styrelsen besluter i enlighet med socialnämndens förslag att förorda för fullmäktige att
snöplogning erbjuds för alla 80 år fyllda kommuninvånare för 52,50 € + moms från och
med vintern 2011-12.
BESLUT: Bordläggning
Kst § 317

BESLUT:
Styrelsen beslöt i enlighet med socialnämndens förslag att förorda för fullmäktige att
snöplogning erbjuds för alla 80 år fyllda kommuninvånare för 52,50 € + moms från och
med vintern 2011-12.
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INRÄ TTA N DE AV BEFA TTNI NG SOM BA RNS KÖTARE INOM
BA RNOMSORGE N
Soc § 126
Inom barnomsorgen har det sedan år 2002 funnits en tillfällig befattning som
gruppassistent. Befattningen som gruppassi stent har varit besatt ett år i taget
enligt den procent som behövts för att täcka upp personalbehovet på
daghemmet Nyckelpigan. Under år 2011 har gruppassi stenten arbetat 65 %.
I och med att behovet av heltidsplatser på daghemmet Nyckelpigan har ökat,
har socialnämnden gått in för att båda avdelningarna, ”Fjärilen” och ”Humlan”,
skall börja fungera som heldagsavdelningar. Detta innebär att barngruppen på
”Humlan” har blivit större och öppettiden har förlängts med 2,5 h/dag. Enligt
barnomsorg slagen får en personal ha 7 barn i åldern 3-6 år. Detta innebär att
inför år 01.01.2012 behövs det tre personal på avdelningen ”Humlan”. För att
täcka upp dagen räcker det inte med deltidsanställningar. Det som behövs för
”Humlan” är en barnträdgårdslärare på 100 %, en barnskötare på 65 % och en
barnskötare på 100 %, för att det skall fungera enligt barnomsorg slagens krav.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att förorda inför
kommunsty relsen och – fullmäktige att den tillfälliga befattningen som
gruppassistent upphör från och med 01.01.2012 och att kommunen istället går
in för att inrätta en befattning som barnskötare på 100 %, inom barnomsorgen
med placering främst på avdelningen ”Humlan” från och med 01.01.2012
tillsvidare. Grundlönen är 2 112,00 €/mån för heltid enligt avtal 04SOS06A.
Befattningsbeskrivning för barnskötare finns sedan tidigare.
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Socialse kreteraren pre senterar följande information på sammanträdet:

o

Baspersonalresurse r på motsvarande avdelningar i Sund och Hammarland
presenterades inför nämnden:
Sund: baspersonal på en heldagsavdelning med 20 platser för 3-6 åringar
som har öppet mellan kl 7.00–17.30, är tre heltidspersonal och en på 78,4 %
(alltså totalt 3,784 personal)
Hammarland: Baspersonal på en heldagsavdelning med 20 platser för 3-6
åringar som har öppet mellan 7.00–16.30, är 3 personal på 100 %, men
personalen arbetar alla på egen begäran 80 %. De har även tillgång till en
gruppassistent som finns anställd inom daghemmet. (alltså 2,4 personal +
gruppassistent re surs enligt behov). För att det skall fungera med denna
personalsty rka kräv s att familjerna lämnar in ett två veckors schema från
familjerna för att kunna fördela personalresurserna.

Soc § 126 forts.
Vidare kan vi konstatera att om personalresurserna på ”Humlan” utökas enligt
förslag i § 125 och § 126 och § 127 innebär det följande:
-

Barnträdgårdslärare 72 % blir 100 %

-

T idigare gruppassi stent på 65 % blir barnskötare på 100 %

-

Barnskötare 65 % utöka s med 6,5 % (se § 127) för att täcka upp ADM-tid för
daghemsföreståndaren
Ovanstående ger oss en personalresurs på 2,65 personal på en
heldagsavdelning med 20 platser för 3-6 åringar med öppettid mellan kl 8.30–
16.00.
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Jan-Anders Öst röm föreslår att nämnden besluter att inleda rekryte ringen av
barnskötare förut satt att kommunstyrel sen godkänner inrättandet. I
annonseringen bör det framgå att anställning sker förut satt att fullmäktige
godkänner förslaget. Förslaget får understöd.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter förorda inför kommunstyrelsen och – fullmäktige att
den tillfälliga befattningen som gruppassistent upphör från och med
01.01.2012 och att kommunen istället går in för att inrätta en befattning som
barnskötare på 100 %, inom barnomsorgen med placering främst på
avdelningen ”Humlan” från och med 01.01.2012 tillsvidare. Grundlönen är 2
112,00 €/mån för heltid enligt avtal 04SOS06A. Befattningsbeskrivning för
barnskötare finns sedan tidigare. Nämnden besluter också att föreslå inför
kommunsty relsen att sty relsen godkänner att rekrytering får inledas, dock så
att anställningen är villkorad av att fullmäktige godkänner förslaget.
Kst § 304
KOMMUNDIREKT ÖRE NS FÖRSLAG
Styrelsen besluter att föreslå för fullmäktige att en befattning som barnskötare
inrättas inom kommunens barnomsorg fr.o.m. 1.1.2012 i enlighet med
socialnämndens beslut.
BESLUT : Bordläggning.
Kst § 318
Styrelsen beslöt att föreslå för fullmäktige att en befattning som barnskötare
inrättas inom kommunens barnomsorg fr.o.m. 1.1.2012 i enlighet med
socialnämndens beslut. Styrelsen önskar en klar uppställning av
tjänstestru kturen inom barnomsorgen inför fullmäktiges behandling.
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UTRY CKNINGSPE NG PÅ SOLG ÅR DEN
Soc § 149
Äldreomsorgsledaren har fått i uppdrag från socialnämnden att utreda hur
situationen skall lösas i och med att det finns klienter som kan komma att
behöva hjälp på nattetid, ute på bygden samt på Solgården. I nuläget finns
endast en nattpersonal i arbete på Solgården, vilket innebär att vi inte kan
erbjuda hembesö k nattetid.
Planen är att under år 2012 skall Eckerö kommun tillsammans med
Hammarlands kommun närmare utreda verkliga kostnader, följder och
behovet av någon form av nattjour eller extra resurs nattetid.
Under år 2012, medan man utreder detta närmare, föreslås att kommunen
hittar en tillfällig lösning på att lösa eventuellt behov av extra resurs nattetid.
Ett förslag är att vi löser detta men en utryckningspeng. Idag finns det en
utryc kningspeng på 30,00 €, fastställd enligt AKT A, som arbetsgivaren skall
betala ”om tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren på arbetsgivarens initiativ
inkallas till arbete (larmas ) under sin fritid efter att redan ha avlägsnat sig
från arbetsplatsen och utan att ha beordrats beredskap eller på förhand fått
meddelande om detta arbete”.
Utryc kningspengen borde vara högre nattetid om arbetstagare behöver
kallas (larmas) in.
ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖ RSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att höja utryckningspengen till
100,00 € om arbetstagare larmas in på arbete mellan kl. 21.00–07.00.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämndens besluter enligt förslag.
Protokolljusterarnas
Protokollet framlagt till påseende
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Kst § 305
KOMMUNDIREKT ÖRENS FÖRSLAG
Kommundirektören har inget emot förslaget eftersom kommunens bidningsnivå torde
fast ställas till nämndnivå och föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslag till höjning
av utryc kningspengen och överför ärendet till fullmäktige för fastställande.
BESLUT: Bordläggning.
Kst § 319
BESLUT:
Styrelsen godkände förslag till höjning av uttryc kspengen från 30 till 100 euro och
förelägger ärendet för kommunfullmäktige för slutligt fast ställande.
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FAS TSTÄL LANDE AV BA RNOMSORGSAVGIF T F R.O.M: 1.1.2012
Soc § 151
Enligt KFM § 81/2010 har barnomsorgsavgiften i kommunen från och med, 1
augusti 2010 och till nästa indexjustering 2011, fastställts enligt lag om
klientavgifter inom social- och hälsovården.
Avgiftsprocenterna och inkomstgränserna har varit följande:
Familjens storlek, personer
avgiftsprocent
2
3
4
5
6

Inkomstgrän s euro/mån
1
1
1
1
1

Högsta

198
477
754
871
988

11,5
9,4
7,9
7,9
7,9

Om familjen består av fler än sex personer, ska den inkomstgrän s som ligger
till grund för avgiften höjas med 117 euro för varje följande minderårigt barn i
familjen. Om fler än ett barn i samma familj är i kommunal dagvård, får
avgiften för det yngsta barnet i heldagsvård bestämmas enligt den högsta
avgiftsprocenten. För nästa barn i åldersordningen i heldagsvård får en lika
stor avgift bestämmas som för det yngsta barnet, dock högst 229 euro per
månad. För varje följande barn ska avgiften vara 20 procent av avgiften för det
yngsta barnet. Avgiften för familjens andra barn eller fler barn i familjen ska
bestämmas utifrån den kalkylerade avgiften för heldagsvård för det yngsta
barnet. Avgiften för heldagsvård får vara högst 254 euro i månaden per barn.
En avgift som är mindre än 23 euro för ett barn uppbärs inte.
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En ny barnomsorgslag 2011:86, träder i kraft i Landskapet Åland från och med
den 1.1.2012, där det även finns nya be stämmelser angående
barnomsorg savgifter (5 kap 22 §). Kommunen ska, med beaktande av
bestämmelserna i 23 §, fast ställa en taxa för de avgifter som barnets
vårdnadshavare ska betala för barnomsorg. Som grund för beräkningen av
barnomsorg savgifterna
får läggas de inkomster
som överskrider
bruttoinkomstgränse rna i tabellen nedan. Barnomsorgsavgift får inte tas ut av
den familj som har en inkomst som uppgår till högst de belopp som anges i
tabellen nedan.
Familjens storlek, antal personer, Inkom stgräns (euro/månad)
2
1 200
3
1 400
4
1 600
5
1 800
6
2 000

Soc § 151 forts.
Barnomsorg savgiften för heltidsomsorg får vara högst 230 euro per barn och
månad. Vid bestämmande av avgiften ska kommunen beakta familjens
storle k. Barnomsorg savgift får inte uppbäras för barnomsorg, under det år ett
barn har beviljats skoluppskov. Ej heller för barnomsorgs som ges i
habiliterande syfte enligt landskap slagen (1978:48) om tillämpning av lagen
angående specialomsorger om utvecklingsstörda.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG
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heller fastställda enligt den nya barnomsorgslagen. Barnomsorgslagen säger
heller inget om att kommunerna endast får fakture ra för 11 månader.
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att förorda, inför
kommunsty relse och kommunfullmäktige, att följande grunder för uträkningen
av barnomsorg savgiften fastställs fr.o.m. 1.1.2012 tillsvidare:
Familjens storlek,
Inkomstgräns
antal personer (euro/månad)
2
1 200
3
1 400
4
1 600
5
1 800
6
2 000

Högsta procentavgift
11,5
9,5
8
8
8

Barnomsorg savgiften för heltidsomsorg är högst 230,00 €/månad samt som
lägsta avgift fastställs 20,00 €/månad. Högsta barnomsorgsavgift för
halvtidsplats motsvarar 60 % av avgiften för heltidsplats. Sy skonrabatt beviljas
för familjer med flera barn inom barnomsorgen och/eller för- och
eftermiddagsvården. Förskola är inte avgiftsfri, vårdnadshavare med barn i
förskola får en barnomsorgsavgift på samma grunder som övriga familjer.
Kommunen fortsätter att fakturera barnomsorg savgift för 11 månader, vilket
innebär att barn inom barnomsorgen skall ha en ledig månad under året.
Rune Söderlund understöder socialsekreterarens förslag men föreslår att
50,00 € fast ställs som lägsta avgift. Susann Fagerst röm understöder förslaget.
Soc § 151 forts.
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Socialnämnden besluter att förorda för kommunstyrel se och – fullmäktige att
barnomsorg savgiften för heltidsomsorg är högst 230,00 €/månad samt som
lägsta avgift fastställs 50,00 €/månad. Högsta barnomsorgsavgift för
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halvtidsplats motsvarar 60 % av avgiften för heltidsplats. Sy skonrabatt beviljas
för familjer med flera barn inom barnomsorgen och/eller för- och
eftermiddagsvården. Förskola är inte avgiftsfri, vårdnadshavare med barn i
förskola får en barnomsorgsavgift på samma grunder som övriga familjer.
Kommunen fortsätter att fakturera barnomsorg savgift för 11 månader, vilket
innebär att barn inom barnomsorgen skall ha en ledig månad under året.
Kst § 306

KOMMUNDIREKT ÖRE NS FÖRSLAG
Styrelsen föreslår att fullmäktige fastställer barnomsorgsavgifterna enligt
socialnämndens beslut.
BESLUT : Bordläggning.

Kst § 320
BESLUT :
Styrelsen godkände förslaget och föreslår att fullmäktige fastställer
barnomsorg savgifterna enligt socialnämndens beslut.
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HYRESAV TAL FÖR SMÅ BA RNS AVDE LNINGEN SMÅPIGOR N AS LOK AL
Soc § 152
Småbarnsavdelningen Småpigorna har under tre år haft sin verksamhet i en lokal hyrd
av Premont AB i fastigheten Slanten Rnr: 6:33 i Storby. Det tidigare hyresavtalet ingicks
för en tre års period och går ut 31.12.2011.
Småbarnsavdelningen har under åren visat sig fylla sin funktion och antalet småbarn i
kommunen ser ut att hållas stabilt under en längre tid framöver. Kommunen kommer att
vara i fortsatt behov av en fungerande småbarnsavdelning.
Samarbetet med Premont Ab har fungerat bra och bifogat finns ett förslag på fortsatt
hyresavtal med Premont Ab, för perioden 1.1.2012–31.12.2014. Hyresvillkoren är de
samma som tidigare.
SOCIALSEKRETERARENS FÖRSLAG:
Socialsekreteraren föreslår att socialnämnden besluter att förorda, inför kommunstyrel se
och kommunfullmäktige, att ingå ytterligare ett hyresavtal, för ovanstående lokal för
småbarnsavdelningen, med Premont Ab för tiden 1.1.2012–31.12.2014. Hyran för
lokalen på 180 m² är 1 395,00 €/månad för daghemslokalen och 45,00 €/månad för
förrådsdelen. T otala månadskostnaden är alltså 1 440,00 €/månad.
Under denna period föreslås man politiskt tar ställning till om kommunen skall utreda hur
man skall göra i framtiden, skall man fortsättningsvis hyra lokal för
småbarnsavdelningen alternativ bygga en egen fastighet eller finns det andra alternativ.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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Kst § 307
KOMMUNDIREKT ÖRENS FÖRSLAG
Styrelsen föreslår för fullmäktige att avtalsförslaget godkänns enligt socialnämndens
beslut.
BESLUT: Bordläggning.
Kst § 321
BESLUT:
Styrelsen godkände avtalsförslaget och beslöt att förorda inför kommunfullmäktige att
ingå ytterligare ett hyresavtal för småbarn savdelningen med Premont Ab för tiden
1.1.2012–31.12.2014.
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FÖR- OCH E FTERMID DA GSVERKS AMHET TI LLSVID ARE

På socialnämndens sammanträde 21.02.2011 diskuterades som
delgivningsärende om barnfamiljerna i kommunen har behov av
förmiddagsvård för skolbarn. För att ta reda på barnfamiljernas behov av
förmiddagsvård för skolbarn gick socialnämnden inför att man skulle göra en
utredning angående detta. Socialsekreteraren har gjort en mindre enkät
undersö kning under mars månad. Enkäten gick ut till familjer som har
förskolebarn och barn i årskurs 1-4. Enkäten delades ut och samlades in av
personal på daghemmet och i skolan.
Sammanställning av enkät
Som bilaga finns en närmare sammanställning av enkätsvaren. T otalt 12
familjer har svarat på enkäten. Sex familjer uppger att de inte behöver vård
före skoldagen. T otalt sex familjer önskar att det fanns ”föri s” skoldagar mellan
kl. 06.50/07.00 till skol start (09.00) för barn i årskurse rna 1-3. Familjerna
önskar a ktiviteter i form av lek, film, vila repetera läxor/prov samt att barnen
har möjlighet att äta fruko st på ”föris”. Angående frågan om skälig avgift för
förmiddagsverksamhet har familjernas svar varierat mellan 40,00-50,00
€/månad. Någon har även svarat ”samma som Hammarlands kommun”.
Avgiften för förmiddagsvård varierar i kommunerna i landskapet Åland.
Hammarland har ett sådant system där familjerna betalar halvtidsavgift och då
får de nyttja förmiddagsvården och eftermiddagsvården obegränsat. I Eckerö
kommun motsvarar avgiften för eftermiddagsvården halvtidsavgiften för
barnomsorg (dv s. inkom stbase rad dagvårdsavgift, max 60 % av 254,00 €).
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SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att förorda inför
kommunsty relse och kommunfullmäktige att kommunen går inför att starta upp
en förmiddagsverksamhet för tiden hösten 2011-våren 2012, enligt skolans
tidschema. En förutsättning är att minst tre barn formellt ansö ker om plats inför
hösten. Verksamheten skulle ordnas i samma lokal som eftermiddagsvården,
alltså i ”bankhuset” i Storby och öppettiden skulle vara enligt familjernas
behov, men i första hand mellan kl. 06.45-09.00. Angående avgiften för
förmiddagsvården föreslå s att kommunen använder samma
beräkningsgrunder som för barnomsorg savgifter.
De familjer som betalar halvtidsavgift (inkomstba serad dagvård savgift, max 60
% av 254,00 €) får nyttja både förmiddagsvård och eftermiddagsvård. För de
familjer som endast önska r förmiddagsvård fö re slås att avgiften fast ställs till
30 % av heldagsavgift (max 30 % av 254,00 €). För familjer som endast
önskar eftermiddagsvård är avgiften samma som tidigare (max 60 % av
254,00 €).
Förmiddagsledaren föreslås vara anställd på timbasis med grundlön enligt
avtal 04SOS06A, 2 112,43 €/månad för heltid. T otal personalkostnad för 12,5
h/vecka blir 790,00 €/månad. Kostnaderna för verksamheten uppskatta s
rymmas inom socialnämndens budget för år 2011.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag med en försö ksperiod under läsåret
2011-2012, med en mellanrapport efter höstterminen
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KOMMUNDIREKT ÖRE NS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut att
en försö ksperiod med förmiddagsvård inleds hösten 2011 i enlighet med
Socialnämndens förslag och inom ramen för tidigare budgeterade medel.
BESLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut att
Socialnämnden medgives rätt att inleda en försökspe riod med förmiddagsvård
enligt förslag och inom fast ställda budgetramar under hösten 2011.
Kommunstyrelsen anmodar socialförvaltningen att inför kommunfullmäktiges
beslut se över de föreslagna anställningsvillkor för förmiddagsledaren vad
gäller avtal och löneklass, inklusive regelverk för timersättning, samt att
klargöra huruvida arbetet som förmiddagsledare är avsett att samordnas med
nuvarande befattning och lönesättning inom eftermiddagsvården, eller om
rekrytering och anställningsförfarande för förmiddagsvården ske r i skild
ordning.

Kfg § 39

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
Kommunfullmäktige beslutade enhälligt att
socialförvaltning rätt att påbörja en försöksperiod
förmiddagsvård enligt framlagt förslag och inom
Anställningsvillkoren för de an ställda inom för- och
vara enhetliga.

ge Socialnämnd och
under hösten 2011 med
fastställda budgetramar.
eftermiddagsvården skall

Kfg § 39 forts.
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Kommunfullmäktige fastställde att samma beräkningsgrunder gäller för den
nya avgiften för förmiddagsvårdens tjänster som för barnomsorgen. De
familjer som betalar
SOCIAL NÄMN DEN
04.04.2011
42
KOMMUNSTY RELSEN
19.04.2011
106
KOMMUNF UL LMÄK TI GE
19.05.2011
39
SOCIAL NÄMN DEN
07.11.2011
153
KOMMUNSTY RELSEN
15.11.2011
308
KOMMUNSTY RELSEN
22.11.2011
322
halvtidsavgift (inkomstba serad dagvårdsavgift, max 60 % av 254,00 €) får
nyttja både förmiddagsvård och eftermiddagsvård. För de familjer som endast
önskar fö rmiddagsvård fast ställs avgiften till 30 % av heldagsavgift (max 30 %
av 254,00 €). För familjer som endast önska r eftermiddagsvård är avgiften
samma som tidigare (max 60 % av 254,00 €).
Soc § 153 Hittills har kommunen, under de senaste åren, ordnat eftermiddagsvård enligt
behovet i kommunen. Förmiddagsvården har funnits under en prövoperiod
under hösten 2011. Verksamheten fungerar bra och ett behov av både ”föris
och eftis” finns i kommunen. Verksamheten blir dessutom en lagstadgad
service från och med den 1.1.2012 i och med att den nya barnomsorgslagen
träder i kraft. Antalet inskrivna barn på ”eftis” är i nuläget nio (9). De ssa nio
barn får även vid behov utnyttja ”föris” och i nuläget är det tre (3) barn på
”föris” varje dag och två (2) barn som är varannan vecka. Som mest har det en
morgon varit sex (6) barn på ”föris”. Öppet tiderna på ”föris” och ”eftis” har
under hösten varit mellan kl 07.30.-09.00/10.00 (en dag i veckan) samt kl
12.00 (en dag i veckan)/13.00–17.30. Totalt 32,00 h/vecka i barngrupp plus 2
h/månad för planering. Under hösten har två deltidsanställda inom kommunen
fungerat som ”för- och eftisledare”.
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verksamheten fastställs år för år på basen av antalet ansökningar och
vårdtider.
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SOCIAL NÄMN DEN
KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNF UL LMÄK TI GE
SOCIAL NÄMN DEN
KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN
Kst § 308

04.04.2011
19.04.2011
19.05.2011
07.11.2011
15.11.2011
22.11.2011

42
106
39
153
308
322

KOMMUNDIREKT ÖRE NS FÖRSLAG
Styrelsen besluter i enlighet med socialnämndens be slut och föreslår för
fullmäktige att för- och eftermiddagsvården permanentas i enlighet med
beredningen.
BESLUT : Bordläggning.
Kst § 322
BESLUT :
Styrelsen be slöt att förorda för fullmäktige att för- och eftermiddagsvården
permanentas i enlighet med socialnämndens beslut.
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HYRESAV TAL FÖR FÖR - OC H EFTE RMIDD AGSVÅ RDENS LOK AL
Soc § 154
För- och eftermiddagsvården har under år 2011 haft sin verksamhet i en lokal
hyrd av Premont AB i fastigheten Slanten Rnr: 6:33 i Storby. Hyresavtalet
ingicks för en ett års period och går ut 31.12.2011.
Eftermiddagsvården har under året visat sig fylla sin funktion, så även
förmiddagsvården, och antalet barn i kommunen ser ut hållas stabilt under en
längre tid framöver. Kommunen kommer att vara i fortsatt behov av en
fungerande för- och eftermiddagsvård, som dessutom blir en lagstadgad
service från och med 1.1.2012 när den nya barnomsorgslagen träder i kraft.
Det finns även planer på att under vintern 2011-12 utreda om det finns behov
av ”sommareftis för skolbarn”, eftersom det under våren 2011, kom
förfrågningar från föräldrar angående detta. En sådan verksamhet skulle
innebära att lokalen även skulle användas under sommarperioden.
Samarbetet med Premont Ab har fungerat bra och bifogat finns ett förslag på
fortsatt hyre savtal med Premont Ab, för perioden 1.1.2012–31.12.2014, under
denna period kan ingen av parterna bryta avtalet.
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SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att förorda, inför
kommunsty relse och kommunfullmäktige, att ingå ytterligare ett hyresavtal, för
ovanstående lokal för för- och eftermiddagsvården, med Premont Ab för tiden
1.1.2012–31.12.2014. Hyran för 46 m² är totalt 356,50 €/månad samt
elkostnader 35 €/månad. Totala månadsko stnaden för lokalen på 46 m² är
391,50 €/månad.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
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KOMMUNDIREKT ÖRE NS FÖRSLAG
Styrelsen godkänner avtalsförslaget och föreslår för fullmäktige att kommunen
ingår avtal i enlighet med beredningen.
BESLUT : Bordläggning.
Kst § 323
BESLUT :
Styrelsen beslöt att förorda inför kommunfullmäktige att ingå ytterligare
hyresavtal för för- och eftermiddagsvården, med Premont Ab för tiden
1.1.2012–31.12.2014.
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BIND NINGS NIVÅ F ÖR K OMMUNENS VE RKSAM HET
Revisorerna har frågat efter beslut om bindningsnivå i kommunens verksamhet d.v.s.
inom vilka ramar som kostnader kan flyttas från konto till konto ifall det finns motiverat
skäl för det.
Som jämförelse kan nämnas att Hammarland kommun har bindingsnivå på
resultatenhetsnivå med Eckerö kommun har valt att hålla bidningsnivån på nämndnivå.
Då kan nämnden inom sig fördela resurse r mellan resultatenheterna.
KOMMUNDIREKT ÖRENS FÖRSLAG
Styrelsen föreslår för fullmäktige att bindningsnivån i fastställs till nämndnivå.
BESLUT: Bordläggning.

Kst § 324
BESLUT:
Styrelsen föreslår för fullmäktige att bindningsnivån i fastställs till nämndnivå.
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FÖRSLAG TILL ÖVERENS KOMMELSE OM ERSÄ TTNI NG FÖR E LVER
MED SKOLGÅNG I ANN AN KOMMUN
Kst § 311
Det händer att en elev av olika anledningar önska r att få gå i en annan
kommuns skola. Om elevens hemkommun godkänner skolgången i en annan
kommun skall hemkommunen erlägga ersättning till den andra kommunen.
Om inte någon överenskommelse har gjorts må ste ersättningsfrågan avtalas
om i varje enskilt fall.
Skolförvaltningarna i Mariehamn, Södra Åland och Norra Åland har utarbetat
ett förslag till ersättningsgrunder. Enligt den föreslagna överenskommelsen
äger varje kommun fortsättningsvis be stämmanderätt i om en elev skall få gå i
en annan kommuns skola. Överenskommelsen omfattar alla elever i
grundskolan, från årskurs 1 – 9 och b ygger på sj älvkostnadsprincipen.
Överenskommelsen skall behandlas i varje enskild kommun.
Den 30 augusti 2011 samlades kommunledningarna i södra Åland till ett
gemensamt möte i Kyrkby högstadieskola. I protokollet finns följande
antecknat gällande denna fråga: ”Mötet tyckte initiativet och förslaget till
överensko mmelse var bra och att det underlättar de administrativa rutinerna.
Mötet förordade att kommunerna godkänner överenskommelsen. Noterades
speciellt att varje kommun, även efter att överenskommelsen godkänts, har full
bestämmanderätt i ärendet...”
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Skoldirektör Per-Olof Friberg i föreslår att kommunstyrelsen i Eckerö
godkänner och undertecknar till kallelsen bifogat förslag till överenskommelse.
Förslag till överenskommelse i bilaga till kallelsen.
KOMMUNDIREKT ÖRE NS FÖRSLAG
Styrelsen godkänner avtalsförslaget och föreslår för fullmäktige att ersättning
för skolgång i annan kommun kan utbetalas enligt självko stnadsprincipen.
BESLUT : Bordläggning.
Kst § 325
BESLUT :
Styrelsen godkände avtalsförslaget och föreslår för fullmäktige att ersättning
för skolgång i annan kommun kan utbetalas enligt självko stnadsprincipen.
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ÖVRIGA Ä RENDEN
Kst § 326
ENERGISPA RÅ TGÄRDE R PÅ EKERGÅ RDE N
Ecke rö kommun har 12.7.2010 gett Energiprestanda AB uppdrag att
genomföra en utredning av drifts- och investeringsko stnader för olika
uppvärmingsalternativ i kommunens pensionärslägenheter, Ekergården.
Utredningen finns till påseende i kommunkansliet.
Styrelsen har tillsatt en energigrupp för alternativ värme till kommunens
fastigheter. På gruppens möten 18.11.2011 beslöts följande:
- Beställa utredning av Ekebos ventilationsanläggningar
- Före slå för kommunstyrelsen och fullmäktige att beställa följande
arbetsmoment för Ekergårdens energiförbättringar:
- Fläkt styrning och injustering
- Installation av sparlatorer vvc-pump
- Nya offerter inbegärs för anläggning av bergsvärme

Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrke s

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2011__

Ecke rö den __/__2011_

Ordf.
Sekr.

ECKERÖ KOMM UN

SAM M ANT RÄDESPROT OKOLL
Sida

Organ

§nr

Sammanträdesdatum

KOMMUNS TY RELSEN

326

22.11.2011

30

KOMMUNDIREKT ÖRE NS FÖRSLAG:
För att kunna gå vidare i planeringen och genomförandet utförs åtgärder i
enlighet med beredningen.
BESLUT : Styrelsen beslöt att följande åtgärder enligt bilaga kan åtgärdas så
fort som möjligt i enlighet med energigruppens beslut på mötet 18.11.2011:
- Fläkt styrning och injustering
- Sparlatorer och VVC
- Styrelsen godkände också byte av radiatorventiler och injustering
av värmesystem
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U TL Å TAN DE ÖVER A NSÖKAN OM JOR DFÖ RVÄRV

Kst § 327

Landskapsregeringen begär Eckerö kommuns utlåtande över Sven-Olof
Lindholms ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom.
Utlåtandet bör vara LR tillhanda senast 5.12.2011.
Objektet är Fastigheten Margretlund RNr 1 : 16, Marby, eckerö jämte på
fastigheten belägna byggna der med un dantag av en förrådsbyggnad.
Fastighetsbeteckning 43-404-1-16.
Lindholm besitter sedan tidigare fast egendom i landskapet Åland. Fastigheten
skall användas för fritidsbr uk.
Fastigheten har andelar i samfällt vattenområde och samfällt jordområde.
Lindholm är född i Jomala, Åland och är nu bosatt i Åbo.
Ansökan motiveras med att bestämmelserna i 12 § landskapslag (2003:68) om
jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd 4 § mom. 2
punkten i
landskapsförordningen (2003:70) om jordförvärvstillstånd uppfylls.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen har inget att invända mot ansökan.
BE SLUT :
Kommunstyrelsen har inget att invända mot Sven-Olof Lindholms ansökan om
rätt att förvärva och besitta fast egendom.
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ANMÄ LNIN GSÄRE NDEN
BMN protokoll 20.9.2011
BMN protokoll 18.10.2011
T N protokoll 26.10.2011
NN proto koll 18.10.2011
K.f. De Gamlas Hem förbundsstyrel se s sammanträde 21.11.2011
Katarina Bergman uppsägning av tjänst som kommunekonom fr.o.m.
31.12.2011.
Inbjudan till samråd om utbyggnad av SFR och begäran om synpunkter
sena st 7.12.2012.
KOMMUNDIREKT ÖRE NS FÖRSLAG
Anteckna s för kännedom.
BESLUT : Enligt förslag.
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