Sammanträdestid

Tisda gen den 11.9.2012 kl 19.00 – 22.45

Sammanträdesplats

Kommunkansli, Överby

F Ö RE D RA G NI N G S L I ST A

1.

Kst § 196

Kallelse och beslutförhet.

2.

Kst § 197

Val av protokolljusterare, tid och plats.

3.

Kst § 198

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

4.

Kst § 199

Anhållan om att anlägga Boule-bana

5.

Kst § 200

Betalning av traktor

6.

Kst § 201

Lånegaranti Curlinghallen

7.

Kst § 202

Val av ombud till Medborgarinstitutet

8.

Kst § 203

T illbyggnad av KHS

9.

Kst § 204

Uppsägning av lägenhet

10.

Kst § 205

Uthyrning av lägenhet, Skolans hyreshu s

11.

Kst § 206

Uthyrning av lägenhet, Ekebo

12.

Kst § 207

Mellanbokslut 2012

13.

Kst § 208

Backup för kommunens se rver

14.

Kst § 209

Kommunala arvoden 2013

15.

Kst § 210

Anmälningsärenden

16.

Kst § 211

Kyrkvikens bostad sområde

17.

Kst § 212

Budgetseminarium

18.

Kst § 213

Begäran om avsked, Körkkö

19.

Kst § 214

Rekrytering av äldreomsorg sledare

20.

Kst § 215

Nominering av styrelsemedlem, DGH

Ecke rö den 6.9.2012
Rune Söderlund, Kommunstyrelseordförande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNS TYRELSEN
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Nr

13

Plats och tid

Kommunkansli i Överby tisdagen 11.9.2012 kl 19.00 – 22.45

Beslutande

Rune Söderlund
John Hilander, frånv.
Kerstin Wi kgren
Jan-Anders Ö st röm
Christina Jansson

Ordf.
Magnus Jansson, ers.
ledm
ledm
ledm

Föredragande

Kennet Lundström

Kommundirektör

Öv riga närvarande

Marie Löfström

Fullmäktigeordf.

Paragrafer
Underskrifter

Protokollj ustering
Ort och ti d

196 – 215
Ordförande

Sekreterare

Rune Söderlund

Kennet Lundström

Ecke rö tisdag 12.9.2012 kl 18.00

Jan-Anders Öström

Kerstin Wikgren

Kommunkansliet i Överby den 13.9. 2012 kl 15.00.

Intygar
Utdra gets riktighet
bestyrks
Ort och ti d

Underskrift

Kennet Lundström

EC KERÖ KOM M UN

SAMM ANTRÄ DESPROTOKOLL

Sida
Organ

§nr Sammanträdesdatum

KOMMUNS TY RELSEN

196-198

2

11.9.2012

KALLELSE OC H BESL U TFÖR HET
Kst § 196
KD-FÖRS LAG :
Mötet konstatera s lagenligt sammankallat och beslutfört. Kallelsen
skicka s enbart på e-post.
BESLU T: Enligt förslag.

VAL AV PRO TO KOLLJ USTER ARE, TI D OC H PLA TS.
Kst § 197
KD-FÖRS LAG :
T ill protokolljusterare väljs Jan-Anders Öström och Kerstin Wikgren.
Protokolljustering 12.9 kl 18.00 i kommunkansli, Eckerö.
BESLU T: Enligt förslag.

GODK ÄN NA NDE OCH KOMPLETTE RING AV FÖRE DR AGNINGSLISTAN
Kst § 198
KD-FÖRS LAG :
Föredragningslistan godkänns.
BESLU T: Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.
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Sida
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KOMMUNS TY RELSEN

199

3

11.9.2012

AN HÅL LA N OM A TT AN LÄGG A BO ULE BA NA VID E CKE RÖHALLE N

Kst § 199
EK-Boule anhåller om att Eckerö kommun anlägger en boule bana vid Eckerö
hallen. Anhållan bilaga till kallelsen.
KD- Förslag
Kommunstyrelsen är mycket positiv till Boule aktiviteterna och uppmanar EKBoule att fortsätta planeringen av en förbättrad boule-plan. Kommunstyrelsen
emotser en mera detaljerad plan och kostnadsberäkning och önskar att EK-Boule
disk uterar med andra föreningar om samarbete.
BESLU T: Kommunstyrelsen är mycket positiv till Boule aktiviteterna och avvaktar
händelserna i Kyrkoby och den Boule-bana som finns där.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.
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11.9.2012

BE TALNI NG AV TRA K TO R
Kst § 194
Bengt Westerholm köpte kommunens tra ktor för 2109,70 € (moms 0%). Pri set med
moms skulle ha varit 1715,20 € (moms 394,49 €).
We sterholm har nu fått fakturor för tra ktorn men vägrat betala eftersom han trodde
att kommunens traktor skulle säljas inklusive moms och då han köpte traktorn som
privatperson vill han inte betala momsen. Styrelsen beslöt 8.5 § 126 att den säljs
för 2109,70 exklusive moms eftersom Weste rholm hade gett ett sådant anbud. Pga
missförstånd hade Westerholm trott att kommunens traktor skulle säljas utan
moms och han hade därför inte räknat med att betala den erbjudna summan plus
moms.
We sterholm gav det högsta budet trots att priset skulle inkludera moms.
KD-förslag
Pga missförstånd korrigeras tidigare beslut och Westerholm kan köpa trakto rn för
2109,70 inklusive moms.
BESLU T: Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.
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11.9.2012

LÅNEG AR AN TI, CU RLI NGH AL LEN
Kst § 201

Curlinghallen har anhållit om att Eckerö kommun erbjuder säke rhet
för lån. Enligt tidigare beslut ska Curlinghallen befrias från
anslutningsavgifter och bygglovsavgift.
T otalkostndad 550.000. Finansieringsplan av Curlinghallen:
WC F, Curlingförbundet
81.000
Maskiner som sä kerhet
Aktiekapital
165.000
(ca 132.000 idag)
Banklån
204.000
Banken godkänner 155.000 som säkerhet
Återstår
49.000
Lån kunde beviljas med ca 2 – 3% årlig ränta. Amortering på 10 år
skulle bli ca 5000 €/år. Då ska kommunen administrera lånet och
uppgöra betalningsplan. Finns ingen garanti att kommunen får
tillbaka pengarna om verksamheten inte fungerar.
Kommunen kan också ställa upp med kommunal borgen. Det är
enklare för kommunen eftersom banken sköter amorteringsplan och
administrerar lånet. Kommunen kvarstår som sä kerhet tills hela lånet
är betalt men ansvarar bara för 50.000 ifall verksamheten inte
fungerar.
Curlinghallen säljer också aktier. Ålands Culing Ab har 82.000 aktier
som kostar 2 €/st. Kommunen kan visa positiv inställning till
företagsamheten och hallens etablering och köpa ett antal aktier.
KD-förslag
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att kommunen
ställer upp som sä kerhet för 50.000 € samt tecknar 2500 aktier för 2
€/st. (totaltko stnad 5000 €)
BESLUT: Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.
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11.9.2012

VAL AV OMB UD TI LL MED BORGARI NSTI TU TE T
Kst § 202
Maria Christensen är tillfrågad att fungera som Eckerö s ombud för
medborgarinstitutet. Rektor Leena Raitanen föreslog att Maria skulle
tillfrågas. Ärendet kontrollerat med Skoldirektör P-O Friberg.
KD-förslag
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att Maria Christensen väljs till
Ecke rö kommuns ombud för medborgarinstitutet.
BESLUT: Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.
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11.9.2012

TI LLBYG GNAD AV KHS
Kst § 203
KHS måste förstora s för att kunna ta emot medlemskommunernas
högstadieelever. Förbundsstyrelsen önska r informera
medlemskommunerna om framtida föreslagna åtgärder för
utrymmeslösningar. Tillbyggnaden omfattar förstorad matsal och tre
klassrum varav ett mediatek(bilaga till kallelsen)
Kostnaderna för Eckerö berä kna s till 54.422 (2013) och 55.722
(2014) vilket beaktas i budgeten.
KD-förslag
Kommunstyrelsen är positiv till den föreslagna förstoringen av KHS.
BESLUT: Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.
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11.9.2012

UPPSÄGNING AV L ÄGE NHE T
Kst § 204

Atilla Göy har sagt upp sin lägenhet 27.8.2012. Lägenheten är 83 m2
i skolans hyre shu s. T eknisk personal besiktar lägenheten.
KD-förslag
Kommunstyrelsen antecknar uppsägningen för kännedom.
Lägenheten besikta s och eventuella åtgärder vidtas innan följande
hyresgäst kan flytta in.
BESLUT: Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.
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11.9.2012

U THY RNI NG AV LÄGEN HE T
Kst § 205
Kommunen hyr ut lägenheter enligt beslut i styrelsen. De
bostadssö kande s behov beaktas vid val av hyresgäst. Barnfamiljer
har företräde till större lägenheter. En 83 m2 lägenhet är ledig i
skolans hy re shus.
Familjen Ineta Bruzuka (7 pers familj) har anhållit om att få hyra en
större lägenhet.
KD-förslag
Lägenheten A, 83 m2, i skolans hyreshu s, Käringsundsvägen 14 hyrs
ut åt familjen Ineta Bruzuka efter att den är besiktad och åtgärdad.
BESLUT: Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.
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11.9.2012

U THY RNI NG AV LÄGEN HE T
Kst § 206

Kommunen hyr ut lägenheter enligt beslut i styrelsen. De
bostadssö kande s behov beaktas vid val av hyresgäst. Barnfamiljer
har företräde till större lägenheter. En 56 m2 lägenhet blir ledig i
Ekebo.
Förtec kning på personer i bostadskön i bilaga till kallelsen.

KD-förslag
Styrelsen hyr ut lägenheten i Ekebo, B 5, Svärmaregränd 2, till Ylva
Lindberg efter att den är besiktad.
BESLUT: Enligt förslag under förutsättning att tidigare hyresgäst
säger upp sin lägenhet.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.
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11.9.2012

MELLAN BOKS LUT 2012
Kst § 207
Mellanbokslut per 30.6.2012 presenteras för kommunst yrelsen.
Resultatet uppvisar 98.980 € medan fjolårets re sultat uppvisade
276.348 €. Skatteinkomsterna var i fjol högre för samma period.
Semesterlönereservering är högre i år pga ändrat avtal.
Avskrivningarna i år är också aningen högre.

KD-förslag
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antecknar
mellanbokslut 2012 för kännedom.
BESLUT: Enligt förslag och konstaterar att samfundsskatten
påverkat re sultatet positivt för 2011.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.
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11.9.2012

BA CK UP FÖR KOMMUNENS SERVER
Kst § 208
På kommunkansli finns en gemensam server fö r datalagring av all
administrativ information som produceras inom Eckerö kommun
förutom abilitaprogrammet och Kommunoffice som finns fysiskt på
Hammarlands serve r. Ifall kommunkansli skulle drabbas av t.ex.
brand finns stor ri sk att allt material, protokoll, arkivmaterial och
sä kerhet skopior förstöra s i branden. Svagheten i vårt nuvarande
sy stem är att all information är lagrad på samma fysiska plats.
Kommunen kan säga upp tjänsten med en månads uppsägningstid
ifall det skulle bli aktuellt.
Kommunen har anlitat företaget Justit Ab för olika former av datastöd
och nu erbjuds ett helautomatiskt backup system för 63,50 €/månad.
Säkerhet skopiorna finns då sparade på annan ort på två fysiskt olika
platser i låsta se rverutrymmen försedda med avbrottsfri elkraft. Den
ena platsen är i Justits lokaler och den andra i Jomala. All information
är i krypterad form och kan endast dekryptera s av dem som innehar
krypteringsnyckel.
KD- förslag
Kommunstyrelsen godkänner att avtal uppgörs med Justit angående
backup för att testa s under ett år till kostnaden 63,50/mån varefter
sy stemet utvärdera s och då fattas också be slut om fortsättning.
BESLUT: Enligt förslag med önskan om att Hammarlands kommun
kontrollerar om det finns behov av ytterligare Back-Up för sin server.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.

EC KERÖ KOM M UN

SAMM ANTRÄ DESPROTOKOLL

Sida
Organ

§nr Sammanträdesdatum

KOMMUNS TY RELSEN

209

13

11.9.2012

KOMMUNALA ARVO DEN 2013
Kst § 209
Kommunfullmäktige fastställer kommunala arvoden. Senaste
justering gjordes 12.1.2012. Eckerö kommuns arvodestadga och ett
antal kommuners arvoden som jämförelsematerial i bilaga till
kallelsen.
En jämförelse visar att Eckerö kommuns arvoden är på en skälig
nivå. Arvoden för styrel seordförande varierar mycket från kommun till
kommun. Styrelseordförande bör ofta fungera som bollplank för
kommundirektör och som kontaktlänk mellan politiker och tjänstemän.
Styrelseordförande deltar också en del i den operativa
verksamheten.
Nämndordförandenas, styrelseordförande s och fullmäktigordförandes
årsa rvode diskutera s på mötet.
Årsarvoden för ord föran de 2012
Kommunfullmäktige 900 €
Kommunstyrelsen 2100 €
Miljö- och byggnadsnämnden 500 €
Socialnämnden 800 €
Skol- och fritidsnämnden 500 €
T ekniska nämnden 650 €
KD-förslag
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att mötesarvoden 2013 hålls
oförändrade.
BESLUT: Enligt förslag samt även att årsarvodena föreslås förbli
oförändrade.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.
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11.9.2012

ANMÄ LNINGSÄRENDE N
Kst § 210

-

Förköps avtal, industritomt
Uppv aktningar höst en 201 2
Förliknings avtal, Christian sund
Post- och tullhus et
Rappo rt från kommun ens fastigh etsgrupp

KD-försla g
Antecknas fö r känn edo m.
BESLUT: Enligt försl ag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende
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Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.
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11.9.2012

KYRKVI KENS BOSTA DSOMR ÅDE
Kst § 211
Kyrk viken s bostads område i Eckerö är till fö rsäljnin g. Bostadsområd et ä bygg nads plan erat
så långt att tillfartsvägar är anlagda o ch gru sbelagd a. Vatt en-, el- o ch avlo ppsledningsn ät
fi nns utlagt i vägom rådena med förbered d anslutnin gsmöjligh et för all a tomter. Viss
vägb elysning är fö rb eredd. Vid strand en finns en nyanlagd b rygg a. Områdes areal är 5,914
ha.
Inom plan områd et finns sammanl agt 31 st tomter. Av dess a är 3 st bebyggd a v arav en i
ägarens eg en regi. Lantm äteri förrättning avs eend e de olik a tomtern a h ar inte slut fö rts.
Samtliga tomter har en bygg nads rätt om 150 m2 med möjlighet att byg ga i 1,5 plan.
Området är delat i 4 skuld fri a bostad sakti ebol ag. Ägare till samtliga aktier är Nils -Olo f
Mattssons döds bo hel ägd a bolag.
För Eck erö kommun är det av intress e att kunn a erbjud a attraktiva bo stadstomt er åt
kommuninv ånare och för att locka ny a invånare till kommun en.
Ärendet har disk uterats med Fastighetsk onsult och med stöd av d ess a diskussioner
pres ent eras ett förköpsavtal för Ky rkvikens bost adsom råde.
Fastighetsk onsult måste sammanställ a bal ansräkni ngar fö r de olika bol ag en fö re d e kan
pres ent era ett köp ebrev. Från panträttsinn ehavare o ch äg are fö relig ger samty cke till
förs äljning.
KD-F ÖRSLAG
Kommunsty rels en föreslår för kom un fullm äktige att Eckerö kommun köper Kyrkvik ens
bostadsom råde för 250.000 euro och g er K D och styrelseord fö ran de rätt att teckna
förk öpsavtal som skall god kännas av kommun fullmäktige.
BESLUT:
Kommunsty rels en föreslår att kommunfullmäktige godkän ner köp av Kyrkvik ens
bostadsom råde i enlighet med beredningen för 250.00 0 euro.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.
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11.9.2012

BU DGE TSEMINA RIUM
Kst § 212

Budgets eminarium är plan erat till lördag en 27.10.2012. Prelimin ärt program i bilag a.
Avsikten är att all a som ha budget ansvar, person al som arb et ar med budg et frågor, styrels e,
fullmäktig e och nämndord förand en k an närv ara.
Nämndern a pres ent erar d e största föränd ring arna och realistiska bud getönskem ål. Avsikt en
är också att tjänstem än och politiker i lugn och ro träffas och diskuterar budg et fråg or.
Platsen fö r budg etseminariet bör förankras i styrelsen. Princi pen är den att kommun en
stöder lok ala närin gar och o rdnar tillställning ar lok alt. Tidigare har också ord nats
tillställningar såsom person al fest er, julfest er o ch rekreatio nsdagar utan för kom mun en.
Det är en prin cip fråg a vilka tillställningar som bör o rdnas lokalt och vilka tillställning ar och
aktivitet er som o ckså kan ord nas ut an för kommun en.
O ffert beg ärt från H avsvi dden och D egers and Camping. Uppgi fterna i bilag a.
KD-F ÖRSLAG
Kommunsty rels en v äljer plats för bu dgets eminarium.
Kerstin Wikgren föreslog att bud gets emin ari et ordn as lokalt i Eck erö. Förslag et fick inget
understöd. Magn us Jansso n, Kristina J ansson, Jan -A nders Öström och Run e Söderlund
föreslog att semi nariet hålls p å Havsvidd en.
BESLUT:
Kommunsty rels en v äljer Havs vidd en som plats fö r budg etseminarium. Kerstin Wikgren
res erverad e sig mot beslutet.

Protokolljusterarnas signatur
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Kommunkansliet i Eckerö
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11.9.2012

BEGÄ RA N OM AVSKED, KÖR KKÖ
Kst § 213

Pauliina Kö rkkö h ar s agt upp sin anst ällning som Äldreoms orgsl ed are i Eck erö komm un
10.9.2012. Pauliina är anst älld av fullmäktige 16.12.20 08 och har tv å mån ad ers
uppsägningstid.
Pauliina önsk ar att få ta ut sin sem ester 8.10 – 5.11.2012 och komp. ledigt 6.11 –
10.11.2012.
KD-F ÖRSLAG
Pauliina beviljas sem est er och komp.ledigt enligt anh ållan. Komm unstyrels en ant eck nar
uppsägning en för k ännedom o ch del ger ärend et fö r kommun fullmäktig e.
BESLUT:
Kommunsty rels en konst aterar upps ägnin gen o ch åt erremitt erar ärendet ang åen de Pauliinas
uttagning av sem ester och komp.ledighet.
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11.9.2012

REKRY TERI NG AV Ä LD REOMSORGSLE DA RE
Kst § 214

Pga att Pauliina K örkkö har sagt upp sin anst ällning som Äld reomsorgsled are i Eck erö
kommun 10.9.2012 rekryteras en ny äldreoms orgsl ed are. T jänsten är inrätt ad av
kommun fullmäktig e 16.12.2008.
Arb etsupp gi ftern a kan till fälligt lös as så att Lind a Willford vik ari erar som
Äldreomso rgsledare o ch att barnsky ddsärend en sköts i samarb ete med and ra komm uner.
Förslag till annons o ch behörighetsk rav i bilaga till kallels en.
KD-F ÖRSLAG
Kommunsty rels en föreslår för fullmäktig e rekryt erin gsgrupp och emotser att K D
tillsammans med soci alsek reteraren v erk ställer an nons ering en. Lind a Willfo rd anst älls
tillfälligt som Äldreomso rgsledare p å Solgården 1.10 – 30.11.2012. Avlöning enligt
AKT A samm a gru ndlön som Kö rkkö haft.
BESLUT:
Kommunsty rels ens föreslår följande rekryteringsg rupp: So cialsekreterare Jo nna G ranb erg
och Jan -A nders Öström. Fullmäktige uts er ytterligare två personer och väljer ordfö ran de
och samm ank allare i grupp en.
Annons eri ng sker omed elb art i enligh et med bifo gat fö rslag.
Ärendet ang ående vik ari atet återremitteras fö r ny beredning.
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11.9.2012

NOMINERI NG AV S TY RELSEMEDLEM TIL L DGH
Kst § 215

DG H:s förb undssty relse bör enligt det nya g rund avt alet kompl etteras med
styrelsemedlem/ ers ättare från Hammarlan d/Eckerö. Det ny a avtalet är inte än nu godk änt av
alla kommu ner.
Jan-And ers Ö ström h ar tidigare fung erat som Eck erö/Hammarlands representant.
KD-F ÖRSLAG
Kommunsty rels en föreslår in för fullmäktig e styrelsem edl em och ers ättare till DG H
förb undssty relsen.
Christina Jansson fö resl og Jan -An ders Öströ m som kandid at till fö rbun dsstyrelsen i DGH.
BESLUT:
Jan-And ers Ö ström nomin eras till styrels emedlem i förbundsstyrels en för DG H.
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