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Plats och tid

Kommungården tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00-22.00

Beslutande

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

Frånv.

Föredragan de

Lundqvist, Jörgen

Kommundirektör

Öv riga närv arande

Löfström, Marie
Småroos, Rune (K st § 22-25
kl. 19.00-19.50)

Kommunfullmäktiges ordf.
Kommuntekniker
.

Paragrafer

Kst § 22-39

Underskrifter

Kommunstyrelsens ordförande

Protokollj ustering
Ort och ti d

Kommundirektör

Rune Söderlund
Jörgen Lundqvist
Kommungården torsdagen den 27 januari 2011 kl. 18.00

Birgitta Blomqvist

Herbert Karlsson

Protokollet framlagt till
Påseende. Plats och tid

Kommungården fredagen den 28 januari 2011 kl 10.00

Intygar

Kommundirektör Jörgen Lundqvist

Utdra gets riktighet
bestyrks
Ort och ti d

Underskrift
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25.01.2011

KA LLELS E O CH BESLU TSFÖ RHET
Kst § 22

BE SLUT
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutsfört.

VAL AV PRO TO KO LLJUSTERARE
Kst § 23

BE SLUT
Kommunstyrelsen valde Birgitta Blomqvist och Herbert Karlsson till
protokollsjusterare.
Protokollet justeras torsdagen den 27 januari 2011 kl. 18.00 på
Kommungården i Överby, Eckerö kommun, och framläggs till
påseende fredagen den 28 januari 2011 kl. 10.00.

GO DKÄNNAND E O CH KOMPLETTER ING AV FÖ RED RAGNINGSLISTAN
Kst § 24

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Under ärendet Kst § 30: Rekryteringsläget för vikarierande kommunekonom,
redovisas pågående samarbetsdiskussioner med Hammarlands kommun.
Förslag till extra-ärendena Kst § 38: Bidrag till anskaffning av snöskoter och
Kst § 39: Huvudanvändarrätt och firmateckningsrätt för kommunala konton
på nätbanken Nordea.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna den framlagda föredragningslistan
med tillägg för extra-ärendena Kst § 38: Bidrag till anskaffning av snöskoter
och Kst § 39: Huvudanvändarrätt och firmateckningsrätt för kommunala
konton på nätbanken Nordea. Kommunstyrelsen beslutade att inleda en
disk ussion om samarbetsmöjligheter med Hammarlands kommun i samband
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med behandlingen av det anslutande rekryteringsärendet Kst § 31.
KOMMUNF ULLMÄKTIGE
KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN

97
15
25

16.12.2010
11.01.2011
25.01.2011

UTR EDNING OM O MSTÄNDIGH ETER KR ING
TILLÄGGSBUDG ETERING AV VÄGANSLAG
Kfg § 97

KOMMUNFULLM ÄKT IGES BE SLUT
Kommunfullmäktige uppdrager åt kommunstyrelsen att genom ett hörande
klargöra orsakssamband och omständigheter kring det extra-anslag som
påkallats för underhåll av Degersandsvä gen under våren 2010 och som
förorsakat kommunen oacceptabla kostnader, liksom de slutsatser och
konsekvenser som händelsen föranleder.
Kommunstyrelsen redovisar utredningen inför kommunfullmäktige för vidare
beslut

Kst § 15

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen kallar T ekniska nämndens ordförande och verkställande
tjänsteman till ett hörande enligt kommunstyrelsens bestämmande,
som inför den av kommunfullmäktige beställda utredningen, kan klargöra
omständigheter, beslutsgång, praktiskt handhavande och genomförd
direktupphandling av vägunderhåll på Degersan dsvägen våren 2010 liksom
principer och tidigare tillämpad praxis och delegationsordning i motsvarande
ärenden.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att inledningsvis kalla kommuntekniker
Rune Småroos till ett hörande om omständigheterna kring genomförd
direktupphandling av vägunderhåll på Degersan dsvägen våren 2010.
Det uppdrages åt kommundirektören att underrätta kommunteknikern om
kallelsen till hörandet som äger rum vid kommunstyrelsens ordinarie
sammanträde tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00. Kommundirektören
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förbereder frågor inför hörandet som på förhand delgives kommunteknikern
och kommunstyrelsen.
KOMMUNF ULLMÄKTIGE
KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN

Kst § 25

97
15
25

16.12.2010
11.01.2011
25.01.2011

Kommuntekniker Rune Småroos har delgivits kommunstyrelsens beslut
Kst § 15 och erhållit kallelse till ett hörande vid kommunstyrelsens
sammanträde den 25 januari 2011 samt de frågor som kommunstyrelsens
presidium önskar framställa i samband med hörandet. Handlingarna medföljer
i bila ga till protokollet.
Hörande vidtogs och kommuntekniker Rune Småroos besvarade dels, de
föranmälda och dels, ett antal uppföljande, frågor kring kommunalt underhåll
av Degersandsvä gen och de specifika omständigheterna vid grusningen av
vägen våren 2010 som föranledde nämndens tilläggsbudgetering.
BE SLUT
Kommunstyrelsen tackade kommuntekniker Rune Småroos för dennes
medverkan vid hörandet.
Kommunstyrelsen beslutade att återupptaga behandlingen av ärendet vid
nästa sammanträde. Kommuntekniker Rune Småroos erhåller en
förhandsutskrift av de svar han avgivit vid hörandet inför protokollsjusteringen.
T ekniska nämndens ordförande delgives motsvarande sammanställning av
frågor och svar vid hörandet efter kommunteknikerns förhandsgranskning.
Denna sammanställning tillförs också protokollet som bilaga.
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25.01.2011

KO MMUN ALBESVÄR: D EGERSANDSVÄG EN
Kst § 26

Kommunfullmäktiges budgetbeslut om indragning av anslag till fortsatt
vägunderhåll på Degersandsvägen (Turistvägen) 2011, har
överklagats genom kommunalbesvär. Ålands Förvaltningsdomstol har begärt
kommunens utlåtande senast den 8 februari 2011. Handlingarna medföljer
utskicket. Kommundirektören har framställt ett förslag till bemötande. Detta har
tillställts T ekniska nämndens presidium och kommunteknikern för sakgranskning.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen avger medföljande förslag till utlåtande med anledning av
kommunalbesvär mot kommunfullmäktiges budgetbeslut gällan de indragnin g av
kommunalt vägunderhåll på Degersan dsvägen.
BE SLUT
Kommunstyrelsen har den 25.01.2011 tagit del av kommunalbesvär mot
kommunfullmäktiges budgetbeslut Kfg § 98 till den del som avser indragning
av kommunalt vägunderhåll under 2011 på Degersandsvägen, ibland benämnd
T uristvägen.
Kommunstyrelsen finner inte att kommunfullmäktiges beslut om
indraget underhåll av enskild väg vid fastställandet av budgeten för år 2011,
till någon del skulle vara lagstridigt eller klandervärt. Kommunstyrelsen anför
bestämt att inga civilrättsliga kontraktuella förpliktelser om detta vägunderhåll
har funnits, eller finns, gentemot privata markägare i området.
Kommunen är ej markägare och kan således inte ta initiativ till bildandet
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av ett väglag. De privata markägarna har däremot sedan 1993 uppmanats att
bilda ett sådant väglag enligt kommunens protokoll som också tillställes Ålands
Förvaltningsdomstol.
KOMMUNSTY RELSEN

Kst § 26 forts.

26

25.01.2011

Kommunstyrelsen noterar sammanfattningsvis att de ömsesidigt ingångna
villkoren om offentlig delfinansiering av Deger sandsvä gen
som godkändes av Ålands landskapsstyrelse och Eckerö kommunfullmäktige
år 1966 numera är obsoleta av de skäl som utförligare redovisas i bemötandet.
Eckerö kommun har åtminstone sedan 1993 helt ensidigt och medelst
kommunala skattemedel, bekostat ett säsongsmässigt underhåll av
Degersan dsvägen. Kommunen finansierar, eller medfinansierar, inte
något motsvarande vägunderhåll på annan enskild väg. Det ankommer
också på kommunen som offentlig myndighet att väga in kravet på
likhetsbehandling av näringsidkare på andra håll i kommunen.
Kommunstyrelsen godkänner kommundirektörens förslag till bemötande av
överklagandet av kommunfullmäktiges budgetbe slut Kfg § 98
den 16.12.2010 som tillställes Ålands Förvaltningsdomstol.

.
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FAS TS TÄ LLAND E AV B EFA TTNINGSBESKR IVNING FÖ R
SYSSELSÄ TTNINGSKOO RDINA TO R
Soc § 136

Bila ga - Arbetsbeskrivning för sysselsättningskoordinator
Den äldre befolkningen kommer att öka under de kommande åren. För att
kommunen ska klara av för att ta hand om de äldre, spelar ett rehabiliterande
och förebyggan de synsätt en stor roll. Motiverande sysselsättning och
motion, samt socialt umgänge, gör att äldre klarar sig länge i sina egna hem.
Samtidigt som även de äldre, som bor på Solgården, behöver kunna delta i
olika aktiviteter för att kunna bibehålla f unktionsförmågan. Om kommunen
har en sysselsättningskoordinator anställd, som tar hand om och planerar
olika aktiviteter och sysselsättningar, ger man denna möjlighet till
kommunens äldre invånare. En sysselsättningskoordinator skall ha
närvårdarutbildning som behörighetskrav och ska även vid behov hjälpa till
med det övriga omsorgsarbetet.
ÄLDREOM SORGSLEDAREN S FÖRSLA G:
Äldreomsorgsle darens föreslår att socialnämnden besluter att, inför
kommunstyrelse och kommunfullmäktige föreslå, att en ny befattning som
sysselsättningskoordinator inom äldreomsorgen inrättas, från och med
01.01.2011. Behörighetskrav är närvårdarutbildning och grundlön 2
112,91€/månaden för heltid, enligt avtal 04SO S06A.
SOCIALNÄMNDENS BE SLUT :
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Socialnämnden be sluter att återremittera ärendet för vidareutredning.
SOCIAL NÄMN DEN
SOCIAL NÄMN DEN
SOCIAL NÄMN DEN
KOMMUNS TY RELSEN
KOMMUNS TY RELSEN
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Soc § 160
Äldreomsorgsle daren har vidareutrett ärendet och kommit fram till att en
ändring behöver göras när det
gäller behörighetskravet
för
sysselsättningskoordinator. Behörighetskravet behöver preciseras så att kravet
är närvårdare eller annan, för befattningen, lämplig utbildning.
ÄLDREOM SORGSLEDAREN S FÖRSLA G:
Äldreomsorgsle darens föreslår att socialnämnden besluter att, inför
kommunstyrelse och kommunfullmäktige föreslå, att en ny befattning som
sysselsättningskoordinator inom äldreomsorgen inrättas, från och med
01.01.2011. Behörighetskrav är närvårdarutbildning e ller annan för
befattningen lämplig utbildning, och grundlön 2 112,91 €/månaden för heltid,
enligt avtal 04SO S06A.
SOCIALNÄMNDENS BE SLUT :
Socialnämnden be sluter att, inför kommunstyrelse och kommunfullmäktige
föreslå, att en ny befattning som sysselsättningskoordinator på 50 % inom
äldreomsorgen inrättas, från och med 01.01.2011. Behörighetskrav är
närvårdarutbildning eller annan för befattningen lämplig utbildning, och
grundlön 2 112,91 €/månaden för heltid, enligt avtal 04SO S06A.
Socialnämnden be sluter också att godkänna arbetsbeskrivningen med en
komplettering: Ansvara för att ha meningsfull sysselsättnin g för kommunens
äldre och vid behov övriga invånare.
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Soc § 179
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En ny inrättad sysselsättningskoordinator på 50 % inom äldreomsorgen är
obesatt från 01.01.2011.
ÄLDREOM SORGSLEDAREN S FÖRSLA G:
Äldreomsorgsle daren föreslår att socialnämnden besluter att lediganslå och
annonsera
efter
en
sysselsättningskoordinator
på
50
%
i
arbetsavtalsförhållande inom äldreomsorgen, från och med 15.01.2011
tillsvidare. Behörighetskrav är närvårdare eller annan för befattningen lämplig
utbildnin g. Grundlön för närvårdare är 2 127,70 €/månad för heltid.
SOCIALNÄMNDENS BE SLUT :
Socialnämnden
besluter enligt
förslag un der förutsättning att
kommunfullmäktige inrättar befattnin gen och att medel beviljas i budgeten.

Kst § 314

Protokolljusterarnas
signatur

Kommunfullmäktige har i budgetbeslut Kfg § 98 den 16.12.2010 anslagit
medel för en ny befattning som sysselsättningskoordinator i
arbetsavtalsförhållande på 50% av heltid. Det ankommer på kommunstyrelsen
att fastställa arbetsbeskrivning för den aktuella befattningen. Förslag till
arbetsbeskrivning har tidigare framtagits av Socialnämnden och medföljer i
utskicket.
.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen fastställer arbetsbeskrivning för befattningen som
sysselsättningskoordinator inom äldreomsorgen på 50% i Eckerö kommun
enligt Socialnämndens förslag och beslut.
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Kst § 314 forts. BE SLUT
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för kompletterande beredning av
kommundirektören i samråd med äldreomsorgsle daren vad gäller vissa
preciseringar av de centrala uppgifterna för sysselsättningskoordinatorn och
dennes ansvar för förebyggande planering enligt framlagt förslag till
arbetsbeskrivning.
Kst § 27

Samråd har skett mellan äldreomsorgsledaren och kommundirektören
kring vissa förtydliganden i arbetsbeskrivningen för
sysselsättningskoordinatorn.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen fastställer det reviderade förslaget till arbetsbeskrivning för
sysselsättningskoordinator i Eckerö kommun.
BE SLUT
Kommunstyrelsen fastställer arbetsbeskrivningen för den nya befattningen
som sysselsättningskoordinator i Eckerö kommun. Arbetsbeskrivningen
medföljer protokollet i bilaga. Beslutet delgives Socialnämnden och
äldreomsorgsle daren.
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17.01.2011
25.01.2011

FAS TS TÄ LLAND E AV ARBETSB ESKR IVNING FÖ R STÄD AR E
INO M BARNOMSO RGEN
Soc § 8

Bila ga – Arbetsbeskrivning för städare KFM § 19/2010
Bila ga – Förslag till arbetsbeskrivning för städare inom barnomsorgen
Kommunfullmäktige har fastställt arbetsbeskrivningar för städare på
servicehuset, se bila ga. Utgåen de från den fastställda ar betsbeskrivningen för
städare på servicehuset har det tagits fram en arbetsbeskrivning för städare
inom barnomsorgen.
SOCIAL SEK RET ERAREN S FÖRSLA G:
Socialsekreteraren föreslår att socialnämnden besluter att godkänna förslaget
till arbetsbeskrivning för städare inom barnomsorgen i Eckerö kommun och
förorda den inför kommunstyrelsen.
SOCIALNÄMNDENS BE SLUT :
Socialnämnden be sluter enligt förslag.

Kst § 28

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen fastställer den framlagda arbetsbeskrivningen för den nya
befattningen som inom barnomsorgen som fått en enhetlig anpassning
gentemot tidigare arbetsbe skrivning för motsvarande befattning inom
åldringsvården.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att fastställa det framlagda förslaget till
arbetsbeskrivning för städare inom barnomsorgen.
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16.12.2010
25.01.2011

KO MMUN FULLMÄKTIG E:
REMISS O M HÖ JNING AV HEMVÅR DSSTÖ DET
Kfg § 98

Höjning av hemvårdsstödet
Henrietta Hellström yrkade att hemvårdsstödet skulle höjas från nuvarande 390
Euro i månaden till 449 Euro i månaden. Förslaget har av socialförvaltningen
kostnadsberäknats till 8.500 Euro utifrån nuvarande nyttjandegrad. Yrkandet
vann ej understöd. Jan-Erik Mattson, Jan-Anders Öström och Monica
Häggblom föreslog i stället att 10.300 Euro budgeteras för kostnadsstället
varvid motsvarande anslag för icke-kommunal barndagvård utgår. Nivån på
hemvårdsstödet bereds och föreslås av kommunstyrelsen inför vidare beslut i
kommunfullmäktige.
KOMMUNFULLM ÄKT IGES BE SLUT
Höjning av hemvårdsstödet
Kommunfullmäktige beslutade att uppdraga åt kommunstyrelsen att utreda och
bereda ett förslag i enlighet med kommunfullmäktiges budgetering med ett
förhöjt anslag för hemvårdsstödet.
Det ankommer på kommunstyrelsen att framlägga ett förslag på lämplig nivå för
det höjda hemvårdsstödet inom ramen för budgeterade medel på 10.300 Euro.

Kst § 29

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till Socialnämnden för sakgranskning och
yttrande inom februari 2011 för den fortsatta beredningen.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att remittera ärendet till Socialnämnden för
sakgranskning och yttrande inom februari 2011 för den fortsatta beredningen.
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REKRYTER INGSLÄGET FÖR VIKAR IERAND E KO MMUN EKO NOM
OC H ALTERNA TIV SAMV ER KA NSLÖ SNING MED HA MMAR LAND
Kst § 18

Kommunekonom Katarina Bergman har beviljats tjänstledighet från
den 1 februari 2011 till den 31 december 2011.
Vikariatet är ledigförklarat och utannonserat på kommunens officiella
anslagstavla, hos Ålands arbetsmarknads- och studiestödsmyndighet
samt i tidningsannonser i Ålandstidningen och Nya Åland den 07.01.2011.
KOMMUNDID REKTÖRENS FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen tillsätter en rekryteringsgrupp med beslutsdele gation att
handhava tillsättandet av en vikarierande kommunekonom i Eckerö
kommun. I uppdraget ingår att medverka vid anställningsintervjuer.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att tillsätta en rekryteringsgr upp för tillsättandet
av en vikarierande kommunekonom. I rekryteringsgr uppen som erhåller
kommunstyrelsens beslutsdele gation att ombesörja praktiska frågor och
anställningsintervjuer, ingår kommunfullmäktiges ordförande Marie Löfström
och kommunstyrelsens ordförande Rune Söderlund.
Kommundirektör Jörgen Lundqvist biträder rekryteringsgr uppen som
protokollförare och verkställande tjänsteman.

Kst § 30

Protokolljusterarnas
signatur

Vikariatet som kommunekonom på 100% har varit utlyst till och med
fredagen den 21 januari 2011 och därefter har ansökningsfristen utsträckts till
fredagen den 4 februari 2011. T vå sökande, en i Sverige och en i Finland, har
informerats om att deras tidigare ansökningar fortsättningsvis beaktas.
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Rekryteringsläget redovisades för kommunstyrelsen.
KOMMUNSTY RELSEN
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Kommunfullmäktiges ordförande och kommunstyrelsens ordförande har
samrått med kommunkansliets personal fredag den 21 januari 2011 angående
rekryteringsläget och en möjlig - och ånyo aktualiserad – personell
samverkanslösning med Hammarlands kommun.
Överläggningar har därefter förts mellan kommundirektörerna i Hammarlands
och Eckerö kommuner utifrån ett förslag som innebär att de båda
kommunerna ömsesidigt bistår varandra med specialistfunktioner inom de
båda ekonomiförvaltningarna. Enligt förslaget erbjuder Hammarland c:a 50%
ekonomtjänster till Eckerö och Eckerö erbjuder Hammarland c:a 50%
löneräkningstjänster under en försöksperiod som i första hand omfattar 2011
men som också kan komma att permanentas i ett senare skede. Utvärdering av
samarbetet skall därför ske under hösten 2011. På detta stadium ingås inget
formellt samverkansavtal mellan kommunerna förutom överenskommelser
om kostnadsfördelning och vissa praktiska frågor.
Centralförvaltningens personal i Eckerö har sammanträffat med kollegorna
i Hammarland under tisda g förmiddag den 25 januari 2011 och diskuterat ett
samarbete utifrån dessa föreslagna villkor.
Kommundirektörens promemoria och första förslag till principer för
samverkansmodell redovisas för kommunstyrelsen. På tjänstemannanivå
föreligger enighet om att löneräkningen för de båda kommunerna, bör
kompletteras med ytterligare en anställd på 100% under försöksperioden som
biträder Hammarlands löneräkning. Denna löneräknare skall samtidigt efter
förmåga och yrkesbakgrund, avlasta kommunkansliet i Eckerö och
möjliggöra en intern arbetsfördelning som innebär att ekonomiförvaltningens
löpande uppgifter kan fullgöras av kommunekonomen i Hammarland på 50%.
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Samverkansförslaget förankras i de bå da kommunstyrelserna inför vidare
åtgärder.
KOMMUNSTY RELSEN
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KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen fullföljer samarbetsdiskussionen med Hammarlands
kommun utifrån föreslagna principer och med beredskap att skyndsamt utlysa
en ny befattning som löneräknare under 2011. Den anställde skall tillgodose
Hammarlands behov av löneräkning på c:a 50%.
BE SLUT
Kommunstyrelsen antecknade sig rekryteringsläget för anställning av en
vikarierande kommunekonom till kännedom.
Kommunstyrelsen finner den tidigare diskuterade samverkansmodellen med
Hammarlands kommun som den mest eftersträvansvärda och långsiktiga
lösningen på de båda kommunernas personalbehov.
Kommunstyrelsen beslutade att avvakta förankring och ställningstagande i
kommunstyrelsen i Hammarlands kommun vid dess nästa sammanträde den
1 februari 2011, men om den föreslagna samverkansmodellen också
godkännes av denna, lediganslå s omgående en tillfällig befattning som
löneräknare i Eckerö kommun på 100%. Huvuduppgiften är löneräkning på
c:a 50% som personalstöd till Hammarland och den anställde skall i övrigt
avlasta kommunens allmänna förvaltning eller ekonomiförvaltning, för att
möjliggöra en intern arbetsfördelning varvid en del av kommunekonomens
nuvarande uppgifter övertages av andra. Kommunstyrelsen antecknar till
protokollet att nyanställningen är en praktisk lösning som inte innebär någon
ökning av nuvarande personaldimensionering och endast marginellt påverkar
den genomförda, och önskvärda omorganisationen på kommunkansliet i
Eckerö.
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Rekryteringsgruppen svarar för praktiska åtgärder enligt tidigare beslut vid
lediganslående av befattningen, annonsförfarande och intervjuer.
KOMMUNSTY RELSEN

31

25.01.2011

EKO NOMIUPPFÖ LJNING
Kst § 31

Kommunstyrelsen erhåller med utskicket följande handlingar:
1) Ålands landskapsregering: Fa stställande av bosättningsstruktur
för finansåret 2011
2) Ålands landskapsregering: Beviljande av allmän landskapsandel 2011
3) Ålands landskapsregering: Beviljande av komplettering av skatteinkomsterna
4) Ålands landskapsregering: Kompensation för uteblivna kapitalskatteinkomster
5) Ålands landskapsregering: Kompensation till kommunerna för förlust av
skatteintäkter
6) Skatteförvaltningen redovisar mest betydande företag inom kommunens
näringsverksamheten i Eckerö kommun.
7) Statsrådets förordning 1204 om ersättning för lantbruksstöd
Handlingarna har delgivits kommunekonomen.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen antecknar sig ekonomiuppföljningen till kännedom.
BE SLUT
Kommunstyrelsen antecknade sig ekonomiuppföljningen till kännedom.
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ÅLANDS LAN DSKAPSR EGERING: U TLÅTANDE Ö VER R ÄTT A TT FÖ RVÄRVA
OC H BESITTA FAS T EG ENDO M, MARBY, ECKERÖ KO MMUN
Kst § 32

Ålands lan dskapsregerin g har anmodat Eckerö kommun att avge utlåtande
över rätt att förvärva och besitta fast egendom. Ansökan avser
företaget Nordiska Tjänster AB. Företaget avser att förvärva fastigheten
Lagernacken RNr 3:12 i Marby, Eckerö kommun. Fastigheten omfattar 3.1 50
kvadratmeter och är bebyggd med en större lagerlokal och saknar andel i
samfällda jord- och vattenområden. Företaget Nordiska T jänster AB är
registrerat i Hammarland sedan 2005 och besitter ej fast egendom i landskapet.
Styrelsen består av en ordinarie medlem och en ersättare. Syftet med förvärvet är
lagerverksamhet. Styrelsemedlemmen är svensk medborgare.
Rätt för näringsidkare och för juridiska personer att förvärva fast egendom
för sin näringsutövning är fastställd i § 9 i landskapsla g om jordförvärvsrätt
och jordförvärvstillstånd med kompletterande villkor i § 6 i landskapsförordning om jordförvärvstillstånd.
Det framgår av landskapsförordningen att jordförvärvstillstånd kan beviljas om
sökanden har sin hemort i landskapet, markområdet är lämpligt för
verksamheten och minst två tredjedelar av bolagsmännen eller styrelsemedlemmarna innehar åländsk hembygdsrätt eller är fast bosatta
i landskapet sedan minst fem år tillbaka.
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KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen förordar inför Ålands landskapsregering att företaget
Nordiska T jänster AB beviljas rätt att förvärva fastigheten Lagernacken
RNr 3:12 i Marby, Eckerö kommun. Ehuru kravet på åländsk hembygdsrätt
ej tillgodoses av två tredjedelar av styrelsen för aktiebolaget har sökanden
varit registrerad i landskapet under fem år, och den ende ordinarie
styrelseledamoten varit fast bosatt i landskapet under minst fem år tillbaka.
Detta tillgodoser de förtydligande kraven i landskapsförordningen om
jordförvärvstillstånd § 6 och kommunstyrelsen finner inga särskilda skäl
som talar mot förvärvet.
BE SLUT
Kommunstyrelsen förordar inför Ålands landskapsregering att företaget
Nordiska T jänster AB beviljas rätt att förvärva fastigheten Lagernacken
RNr 3:12 i Marby, Eckerö kommun. Ehuru kravet på åländsk hembygdsrätt
ej tillgodoses av två tredjedelar av styrelsen för aktiebolaget har sökanden,
d.v.s. företaget Nordiska T jänster Ab, varit registrerad i landskapet under
fem år, och den ende ordinarie styrelseledamoten har varit fast bosatt
i landskapet sedan minst fem år tillbaka. Detta tillgodoser de förtydligande
kraven i landskapsförordningen om jordförvärvstillstånd § 6 och
kommunstyrelsen anser inte att några särskilda skäl talar mot förvärvet.
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ÅLANDS LAN DSKAPSR EGERING: U TLÅTANDE O M FÖ RSLAG TILL ÄNDR ING I
LAGSTIFTNING OM U TKO MSTS TÖ D
Soc § 10

Bila ga –
Bila ga –
av lagen
Bila ga –
7/2010

ÅLR Ändring av la gstiftningen om utkomstskydd
ÅLR: Landskapsla gen (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland
om utkomststöd: Hur och varför den är i behov av revidering
Ålands kommunförbund/Förbun dsstyrelsens sammanträdesprotokoll

Ålands landskapsre gering har beslutat att ändringar ska göras i lagstiftningen
om utkomststöd. Landskapsregeringen begär utlåtande från kommunerna och
önskar få svar senast 21.01.2011. Lagen om utkomststöd är i behov av en
revidering. För närvarande är utkomststödets grundbelopp lägre på Åland än
på rikssidan trots att livsmedelspriserna är ca 10 % högre på Åland.
Gr unddelen är i nuläget 399,00 €/mån på Åland och 417,00 €/mån på
rikssidan. I en utredning som Ålands landskapsregering gjorde år 2009
framkom det att livsmedelspriserna är 10 % högre på Åland än på rikssidan
samt att värdet av utkomststödets grunddel på de senaste 15 åren försvagats
med 28,2 % i Finland p.g.a. att stöden inte ökat i samma takt som
förvärvsinkomsterna. En höjning av utkomststödet kan således göras genom
A) att höja utkomststödets grunddel till samma nivå som på rikssidan, B)
genom att höja ytterligare för att kompensera för att livsmedelskostnaderna är
10 % högre på Åland än på rikssidan, eller C) genom att göra en höjning som
även kompenserar för att utkomststödets grunddel försvagats med 28,2 %.
En höjning av utkomststödets grunddel till finsk nivå skulle innebära en
förhöjning med 18 €/mån (från 399,00 €/mån till 417,00 €/mån).
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En höjning av utkomstödets grunddel till finsk nivå + 10 % extra
livsmedelskostnader skulle innebära en förhöjning med 39,00 €/m ån (från
399,00 €/mån till 438,00 €/mån).
En höjning av utkomststödets grunddel till finsk nivå + 10 % extra
livsmedelskostnade r sam t 28,2 % förhöjning p.g.a. eftersläpningen i
relation till medianlönen skulle innebära en förhöjning med 162,00 €/m ånad
(från 399,00 €/mån till 561,00 €/mån).

-

-

Förslaget är att blankettlagen (1998:66) om utkomststöd revideras på följande sätt:
Utkomststödets grunddel höjs till finsk nivå + ett påslag för att kompensera
för 10 % högre åländska livsme delskostnader, förhöjning med 39,00 €/mån
(från 399,00 €/mån till 438,00 €/mån).
Ev. utvärdering av stödnivån vart fjärde år utreds i enlighet med sata-kommit téns
förslag.
Ändring i upplägget av utkomststöd så att landskapslagen följer rikslagens uppdelning i
grundläggande, kompletterande och förebyggande stöd.
Riksla gens be stämmelser om behandling av utkomststödsärenden intas.
Uppdatering av lagen språkmässigt och beträffande laghänvisningar.
Ålands kommunförbunds förbun dsstyrelsen tillstryker i
princip
landskapsregerin gens förslag angåen de revidering av blankettlagen om
utkomststöd. Med hänvisning till höjda av drag i kommunalbe skattningen och
stora överföringar från kommunerna till landskapet föreslår förbundsstyrelsen
att landskapet kompenserar kommunerna fullt ut för reformen.
Kommunförbundet anser även att samarbetet mellan AMS och kommunerna
utvecklas för att få människor i arbete.
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År 2010 beviljades ca 56 grunddelar i Eckerö kommun. Utgående från det
kan man uppskatta att en höjning enligt förslag (399,00 €/mån till 438,00
€/mån) skulle innebära en kostnadsökning på ca 2 184,00 €/år.
SOCIAL SEK RET ERAREN S FÖRSLA G:
Socialsekreteraren föreslår att socialnämnden besluter att omfatta Ålands
kommunförbunds förbundsstyrelses förslag med ett tillägg. T illägget innebär
att socialnämnden framför till landskapsregeringen att höjningen av
utkomststödet skall göras i två etapper. Först höjder man grunddelen till
riksnivå (417,00 €/mån) och efter tidigast sex månader gör man ytterligare
justeringen med 10 % (417,00 €/mån till 438,00 €/mån). Detta för att se hur
en höjning utfaller.
En socialnämndsledamot föreslår att socialnämnden besluter att framföra
synpunkten att utkomststödets grunddel endast höjs till riksnivå. Förslaget får
understöd.
SOCIALNÄMNDENS BE SLUT :
Socialnämnden besluter att framföra följande synpunkter på lagförslaget om
blankettlag (1998:66) om utkomststöd: grunddelen höjs till finsk riksnivå
(från 399,00 € till 417,00 €) och att landskapet kompenserar kommunerna
fullt ut för kostnaderna som höjningen medför.

Kst § 33

Protokolljusterarnas
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Sjä lvstyrelselagen föreskriver. Detta innebär en höjning av nivån för månatligt
utkomststöd från 399 Euro till 417 Euro.
SOCIALNÄ MN DEN
KOMMUNSTY RELSEN

Kst § 33 forts.
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Det kan noteras att differensen i kostnadsläget mellan riket och Åland enkom
tar sikte på livsmedelspriser, medan den samlade kostnadsbilden för ett hushåll
lämpligen borde omfatta andra väsentliga kostnader, främst boendekostnader
liksom konsumentprisindexeringen i dess helhet.
Kommunstyrelsen finner förvisso skäl för den kompensation till kommunsektorn som föreslås i utlåtandet från Ålands Kommunförbund liksom i
Socialnämndens yttrande. Denna kompensation påkallas emellertid av
allmän urholkning av skattebasen genom avdrag i kommunalbeskattningen
och utebliven indexjustering av landskapsandelar.
Enbart den senare förhållandet har förorsakat ett inkomstbortfall på c:a en
miljon Euro årligen till kommunerna i landskapet. Kompensation för detta
inkomstbortfall bör emellertid förhandlas och behandlas som så dant och ej
inrymmas eller undanskymmas i skilda ersättningsnivåer i sociallagstiftningen
från ett lagförslag eller en lagrevidering till nästa.
Eftersom arbetslösheten utgör den främsta katalysatorn för ekonomiskt
trångmål för enskilda, finner kommunstyrelsen det högst angeläget att
både utveckla samarbetsformerna mellan företag, offentlig sektor och
arbetsmarknadsmyndigheterna, på samma sätt som arbetslinjen bör slå
igenom i lagstiftningen om utkomststöd. Bidrag till enskilda som är
arbetsföra villkoras av att de står till arbetsmarknadens förfogande.
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BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna Socialnämndens förslag till
utlåtande varvid åländsk sociallagstiftning anpassas till riksfinsk nivå
på det sätt som Självstyrelselagen föreskriver. Detta innebär en höjning av
nivån för månatligt utkomststöd från 399 Euro till 417 Euro.
Kommunstyrelsen anser också att landskapet kompenserar kommunerna
fullt ut för de kostnader som höjningen medför. Sådan kompensation sker
med hänsyn till den försvagning av kommunal skattebas och den uteblivna
indexuppräkning av landskapsandelarna som landskapsregeringen
bär ansvar för.
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RÄDDNINGSCHEFEN: FÖ RFRÅGAN O M UPPLÅ TELS E
AV TESTA MEN TERAD EGENDO M
Kst § 34

Räddningschef Lennart Johansson ombeder Eckerö kommun att behandla en
förfrågan om att medgiva Eckerö Frivilliga Brandkår, tillgång till viss utrustning
i den egendom som testamentariskt överlåtits till kommunen
av Rafael Mattsson.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
T estamentet uppställer tydliga villkor för kommunens tillgodogörande av
egendom. Syftet är att främja åldringsvården i Eckerö kommun och det åligger
kommunen att handhava all egendom utifrån detta övergripande syfte.
Äganderätten gäller Eckerö kommun och måste därför kvarstå i kommunens
ägo, även om det är angeläget att utrustning eller lösöre kommer till användning
på det sätt som testamentet avser. De fordon och det lösöre som
brandkåren eventuellt önskar nyttja, har efter särskilda beslut tillgodogjorts
av Socialnämnd av Teknisk nämnd medelst fastställda och godkända
inventarie- och materielförteckningar. Upplåtelse till kommunens förvaltningar
och verksamheter som ej direkt ingår i äldreomsorgen bör också ske mot en
årlig nyttjandeavgift som tillförs den nya åldringsvårdsfonden
i Rafael Mattssons namn.
BE SLUT
Kommunstyrelsen anmäler till räddningschefen att T ekniska förvaltningen och
Socialförvaltningen efter särskilda beslut och materiellistor redan har erhållit
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det lösöre som kommunen haft tillgång till och att ytterligare förmedling av
egendom ej kan ske.
Kommunstyrelsen beslutade vidare att någon nyttjandeavgift för egendomen ej
skall införas.
SOCIALNÄ MN DEN
KOMMUNSTY RELSEN

9
35

17.01.2011
25.01.2011

INRÄ TTA ND E AV B EFA TTNING SO M STÄDARE O CH KÖ KSBITRÄD E
INO M BARNOMSO RGEN
Soc § 9

Bila ga – Arbetsgruppens rapport
Kommunstyrelsen § 91/2009 beslutade att låta tillsätta en arbetsgrupp med
uppgift att se över personalbehov och samordningsmöjligheter, också vad
gäller inköp, vid kommunens två kök, samt tillhörande personalbehov och
samordningsmöjligheter för städningen och vaktmästerifunktioner i
kommunala lokaler. Arbetsgruppens rapport finns med som bilaga.
I nuläget finns in gen långsiktig lösnin g på personal till köksbiträde suppgifter
på 20 % i Solgården kök samt städuppgifter på 25 % på Småpigorna. För att
skapa en attraktiv befattning och få en bra lösning för arbetsgivaren, borde
ovanstående befattningar inrättas och slås ihop med städbefattningen på 55 %
på daghemmet Nyckelpigan. Detta skulle skapa en befattning på 100 % med
städ- och köksbiträdesuppgifter.
SOCIAL SEK RET ERAREN S FÖRSLA G:
Socialsekreteraren föreslår att socialnämnden besluter att förorda inför
kommunstyrelse och –fullmäktige att en befattning på 45 % med
köksbiträdesuppgifter på 20 % och städuppgifter på 25 % inrättas och slås
ihop med den re dan inrättade städbefattningen på 55 % på da ghemmet
Nyckelpigan.
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SOCIALNÄMNDENS BE SLUT :
Socialnämnden be sluter enligt förslag. Lön enligt avtal 08SII012, grundlön
1 858,78 € för heltid per 17.01.2011.

SOCIALNÄ MN DEN
KOMMUNSTY RELSEN

Kst § 35

9
35

17.01.2011
25.01.2011

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut
att en ny kombinationsbefattning inrättas av städare på 25% och köksbiträde
på 20%. De båda uppgifter som ingår i befattningen erhåller var sin
arbetsbeskrivning. Kommunstyrelsen förordar också att Socialnämnden
sammanfogar och utlyser denna kombinationstjänst med den tidigare
inrättade städbefattningen på 55% på daghemmet Nyckelpigan i enlighet med
förslag och personalöverenskommelse men att tjänsterna också kan tillsättas
var för sig om detta visar sig praktiskt mest framkomligt. Löner och
anställningsvillkor följer avtal som Socialnämnden redovisat i sitt beslut.
BE SLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut
att en ny kombinationsbefattning inrättas för städare på 25% och köksbiträde
på 20% vilken sammanslås med tidigare inrättad städbefattning på 55%
daghemmet Nyckelpigan för att erhålla en ny heltidstjänst som städare och
köksbiträde.
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16.12.2010
25.01.2011

UTLYSNING AV TÄVLING O M VÄGNAMN, S TO RBY, EC KERÖ KO MMUN
Kfg § 98

Namnförsla g till vägar
Kommunfullmäktige beslutade att utlysa namnförslag på vägarna i nya
bostadsområdet i Storby i kommunbladet Eckerö Info. Namnförslag önskas
också på det nya hantverks- och industriområdet i södra Storby.

Kst § 36

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen utlyser en tävling i kommunbladet Eckerö Info under
februari och mars 2011 där allmänheten inbjudes att ge namnförslag på vägar
på det nya bostadsområdet i Storby samt industri- och hantverksområdet
i södra Storby. Vinnande bidrag, i bemärkelsen de namnförslag på vägar
på nya bostadsområdet i Storby, och på industri- och hantverksområdet
i södra Storby, som sedermera fastställes av kommunfullmäktige efter
sedvanlig och föregående bere dning i K ultur- och fritidsnämnd och
kommunstyrelse, erhåller lämpliga priser.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att utlysa en tävling i namnsättning på de aktuella
bostadsgatorna på det nya bostadsområdet i södra Storby samt vägen genom
industri- och hantverksområdet i södra Storby. T ävlingen avser också
namnsättning på industri- och hantverksområdet. En karta anger gatornas
och vägarnas framdragning och industriområdets placering. Utlysningen
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sker i kommunbladet Eckerö Info i februari och i mars 2011 varefter
namnförslagen bereds i K ultur- och fritidsnämnd samt i kommunstyrelsen
inför kommunfullmäktiges beslut.

KOMMUNSTY RELSEN

37

25.01.2011

ANMÄ LNINGSÄR END EN
Kst § 37
•
•
•
•
•
•
•
•

Ålands landskapsregerin g: Be slut i jordförvärvsärende, Kyrkoby,
Eckerö kommun (utsändes)
Södra Ålands Hö gstadie distrikt: Sammanträdesprotokoll
förbundsstyrelsen 20.12.2010
Miljö- och byggnadsnämnden: Sammanträdesprotokoll 18.01.2011
Miljö- och byggnadsnämnden: Verksamhetsberättelse 2011
Kommundirektören: Skrivelse till Diskrimineringsombudsmannen
Ålands Statistik- och utredningsbyrå (ÅSU B): Utvärdering av
landsbygdsutvecklingsprogrammet för landskapet Åland
Andelsla get: Ålands Skogsä garförbund: Ä gar besked om skogsegen dom
Samrå dsdele gationen för beredskapsåtgärder: Kur sinbjudan

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige beslut av Ålands
landskapsregerin g i jordförvärvsärende samt kommunstyrelsens
utlåtande som informationsärende.
Kommunstyrelsen antecknar sig i övrigt anmälningsärendena till
kännedom.
BE SLUT
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Kommunstyrelsen beslutade att delge kommunfullmäktige beslut
av Ålands landskapsregering i jordförvärvsärende samt kommunstyrelsens
tidigare utlåtande som informationsärende.
Kommunstyrelsen antecknade sig i övrigt anmälningsärendena till
kännedom.
KOMMUNSTY RELSEN

38

25.01.2011

EXTR A-ÄR END E: BIDR AG TILL ANSKAFFNING AV SNÖSKO TER
Kst § 38

Eckerö Idrottsklubb har föraviserat kommunstyrelsen och den 19.01.2011
formellt anhållit hos kommunstyrelsen om ett extra bidrag till anskaffning
av en begagnad snöskoter. Bidraget sker utöver ordinarie budgetansla g
av föreningsstöd och har aktualiserats p.g.a. den tidigare använda snöskoterns
dåliga och trafikfarliga skick.
Den totala kostnaden för anskaffningen har beräknats till högst 3.000 Euro.
Bidra gsansökan avser 2.000 Euro och föreningen står för resterande del av
anskaffningskostnaden.
Snöskotern kommer främst att användas för anläggande av terrängskidspår för
kommunens invånare. Handlingar i ärendet medföljer i bilaga.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen beviljar ett extra bidrag till det allmännyttiga ändamål
som Eckerö Idrottsklubb åtager sig att fullfölja genom anskaffning av en
bega gnad snöskoter. Anslag bevilja s ur kommunstyrelsens dispositionsmedel.
BE SLUT
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Kommunstyrelsen beslutade att anslå 2.000 Euro ur kommunstyrelsens
dispositionsmedel för att möjliggöra anskaffning av en begagna d snöskoter
till Eckerö Idrottsklubb enligt ansökan.

KOMMUNSTY RELSEN

39

25.01.2011

EXTR A-ÄR END E: FIRMA TEC KNINGSRÄ TT OC H
HUVUDANVÄNDARRÄ TT NÄ TBAN KEN NO RDEA
Kst § 39

I samband med kommunekonom Katarina Bergmans förestående
tjänstledighet påkallas en revidering av firmatecknin gsrätt och
huvudanvändarrättighet för Eckerö kommun vid nätbanken Nordea.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunekonom Katarina Bergmans tidigare firmateckningsrätt och
huvudanvändarrätt vid nätbanken Nordea, avslutas den 31.01.2011.
Kommunstyrelsen befullmäktigar byråsekreterare Margareth Häggblom
som ny huvudanvändare med tillhörande firmateckningsrätt
för Eckerö kommuns konton vid nätbanken Nordea från den 01.02.2011.
BE SLUT

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

32

Kommunekonom Katarina Bergmans tidigare firmateckningsrätt och
huvudanvändarrätt vid nätbanken Nordea, avslutas den 31.01.2011.
Kommunstyrelsen befullmäktigar byråsekreterare Margareth Häggblom
som ny huvudanvändare med tillhörande firmateckningsrätt för
Eckerö kommuns konton vid nätbanken Nordea från den 01.02.2011.
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