Sammanträdestid

Tisda gen den 23.10.2012 kl 19.00 – 21.45

Sammanträdesplats

Kommunkansli, Överby

F Ö RE D RA G NI N G S L I ST A

Kommunkansli i Överby tisdagen 23.10.2012 kl 19.00 – 21.45

Plats och tid

1.

Kst § 266

Kallelse och beslutförhet.

2.

Kst § 267

Val av protokolljusterare, tid och plats.

3.

Kst § 268

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

4.

Kst § 269

Uthyrning av lägenhet, kommungårdens hyre shus

5.

Kst § 270

”Coolt att synas”

6.

Kst § 271

Motion – åtgärder mot arbetslöshet

7.

Kst § 272

Anlitandet av extern revisor för utredningar

8.

Kst § 273

Anhållan om verksamhetsstöd: Ålands Jakt- och
Fiskemuseum

9.

Kst § 274

Anhållan om bidrag: Ålands Curling Ab

10.

Kst § 275

Anhållan om vägnamn, Saltkrå kevägen

11.

Kst § 276

Styrelsemedlem för Leader Åland

12.

Kst § 277

Budgetseminarium

13.

Kst § 278

Post- och tullhuset

14.

Kst § 279

Anmälningsärenden

15.

Kst § 280

Anhållan om befrielse från förbundsfullmäktige i DGH

16.

Kst § 281

Förslag till ny ledamot i förbundsfullmäktige i DGH

Ecke rö den 19.10.2012
Rune Söderlund
Kommunstyrelseordförande
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SAMMAN TRÄ DESPRO TOKOL L

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
23.10.2012

Beslutande

Föredragande
Öv riga närvarande

Paragrafer
Underskrifter

Protokollj ustering
Ort och ti d

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

ledm

Kennet Lundström

Kommundirektör

Gunder Eriksson
Maarit Grönlund

Fullmäktigesviceordf.
Kommunekonom § 279

Ordf.
ledm
ledm
ledm

266 – 279
Ordförande

Sekreterare

Rune Söderlund

Kennet Lundström

Ecke rö tisdag 23.10.2012 kl 21.45

Christina Jansson

John Hilander

Kommunkansliet i Överby den 25.10.2012 kl 15.00.

Intygar
Utdra gets riktighet
bestyrks
Ort och ti d

Underskrift

Nr
17

Kennet Lundström

EC KERÖ KOM M UN

SAMM ANTRÄ DESPROTOKOLL

Sida
Organ

§nr Sammanträdesdatum

KOMMUNS TY RELSEN

266-268

2

23.10.2012

KALLELSE OC H BESL U TFÖR HET
Kst § 266
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 § 267
KD-FÖRS LAG :
T ill protokolljusterare väljs Chri stina Jansson och John Hilander.
Protokolljustering 23.10.2012 kl 21.45 i kommunkansli, Eckerö.
BESLU T: Enligt förslag.

GODK ÄN NA NDE OCH KOMPLETTE RING AV FÖRE DR AGNINGSLISTAN
Kst § 268
KD-FÖRS LAG :
Föredragningslistan godkänns.
BESLU T:
Enligt förslag med ändringen att § 279 anmälningsärenden behandlas
först. Jan-Anders Öst röm anhåller om befrielse från förbundsfullmäktige
DGH och behandlas som skilt ärende. Dessutom nomineras ny kandidat
till förbundsfullmäktige DGH och behandlas också som skilt ärende.

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

269

3

23.10.2012

U THYRNI NG AV L ÄGEN HET, KOMMUNGÅR DENS HY RESH US

Kst § 269
I kommungårdens hyre shus, Öve rby finns en tom lägenhet som kan hyras ut.
Uppgifter om bostadssö kanden i bilaga till kallelsen. Köksrenovering utförs och
efter det kan hyresgäster flytta in.

KD-FÖRS LAG
Styrelsen väljer hyresgäst till lägenheten.
BESLU T:
Kommunstyrelsen valde Mikael Östman till lägenheten. Inflyttning så fort
lägenheten är renoverad.

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
KOMMUNS TY RELSEN

265
270
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9.10.2012
23.10.2012

COOLT A TT SY NAS

Kst § 265
Ärendet ”coolt att synas” upptogs till behandling. Kommunstyrel sen diskutera r
ärendet och besluter om eventuella bidrag.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen besluter om eventuella bidrag för ”coolt att synas”
projektet.
BESLUT :
Ärendet remitteras för ny behandling.

Kst § 270
Ärendet ”coolt att synas” initierat av Kerstin Wikgren upptogs till behandling på
föregående styrelsemöte. Då fanns inga uppgifter om ärendet.
KD kontaktade LR Catharina Smiderstedt för att utreda hur de andra Åländska
kommunerna gör. Svar presentera s på mötet.
T anken är att det är kommunen som förvaltning skulle "sponsorera". Beloppet är
valfritt.
Reflexkampanjen ”Det är coolt att synas” riktar sig till alla företag som vill delta i
spon sorering av reflexvästar som delas ut till alla lågstadieelever i landskapet.
Västarna beställs från Banderoll.ax och trycks med ryggtexten ”DET ÄR COOLT
AT T SYNAS” och när trafiksä ke rhetskon sulenten Catharina Smiderstedt föreläser i
skolorna delar hon samtidigt ut västar och reflexer till eleverna.
Det finns även möjlighet att få en bildekal med texten ”DET ÄR COOLT AT T
SYNAS” som visar att man stöder kampanjen.

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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KOMMUNS TY RELSEN

265
270
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9.10.2012
23.10.2012

Bakgrun d: (enligt uppgift från Catharina Smiderstedt)
”Uffe Englund kör skolbarn varje dag till och från skolan och han såg då att
behovet av att använda reflexer på barnen som väntar längs våra ofta tungt
trafikerade vägar är stort. Uffe delade en dag ut ett antal reflexvästar med en logo
från ett åländskt bolag och nästan ingen av barnen använde den, tyvärr. Då kom
Uffe på den här kampanjen och frågade bl.a sina kollegor (Jomala taxi) och Ålands
landskap sregering om vi ville vara med.”
Efterso m ka mpanjen drivs utan ekonomiskt syfte från Jomala taxi och att vi arbetar
för samma sak anser landskapsregeringen att det finns inget hinder att vara med
so m sa marbetspartner.
T anken är att barnen ska tycka att det är roligt att använda en väst med en ”skojig”
text istället för en företagslogo.
Ingen sponsor kommer få någon reklam på västarna eftersom att kampanjen visar
att man vill barnens väl utan något ekonomiskt intresse. Det är endast
kampanjnamnet som kommer tryc ka s på dem. Sponsorerna/ samarbetspartnerna
kommer att tacka s i våra lokala medier i slutet av kampanjen.
Pris för vä star: 2,78 € /st exkl. moms
Pris för de kal: 50 €/st exkl. moms.
För mer information och beställning av västar, vänligen kontakta:
Uffe Englund, Jomala taxi tel. 0401 394 777 eller Roger, Jomala taxi tel
04573533565
Catharina Smiderstedt, trafiksä kerhet skon sulent tel. 25 255
KD-FÖRS LAG
Ecke rö kommun spon sorerar 1 vä st per skolbarn i Eckerö skola.
BESLU T: Enligt förslag.
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Protokollet framlagt till
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Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.
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23.10.2012

MOTIO N - Å TGÄ RDE R MOT A RBETS LÖSHE T

Kst § 271
Sanna Söderlund har 14.6.2012 inlämnat en motion om att Eckerö kommun borde
åtgärda arbetslösheten i kommunen. I Saltvik ger kommunsty relsen enheterna i
uppdrag att se över möjligheterna att budgetera för sommararbete för ungdomar
15 – 17 år.
I Eckerö är att det är svå rt att ordna handledare och ansvarsperson som kan ta
hand om sommaranställda. Kommunkansliet är stängt i juli och de flesta
kommunanställda som kunde fungera som förmän har semester på sommaren.
KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen ger enheterna i uppdrag att se över möjligheten att anställa
personer i läroavtal eller på annat sätt kontrollera möjligheten att anställa
arbetslösa.

BESLU T:
Enligt förslag med tillägget att möjligheten att stöda lokala företag och föreningar
för att anställa arbetslösa ungdomar undersö ks.

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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272
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23.10.2012

ANLI TA -EX TER N REVISOR FÖR UTREDNING AR

Kst § 272
T ill kommunstyrelsen och socialnämnden har inkommit på senaste tid
rättelseyrkanden, begäran om utredningar, reservationer och skrivelser.
I skrivelserna ifrågasätts både politiker och tjänstemän och deras sätt att hantera,
bereda och besluta i ärenden.
Presidiet hade möte 15.10.2012 kl 18 - 20 och diskuterade sättet att driva politik i
kommunen. Presidiet föreslår att extern revisor anlitas för att granska ärendena
och presentera åtgärdsförslag. Detta förfarande garanterar en opartisk bedömning
av skrivelserna.
Audiator kan ställa upp med oberoende expertutredning och reda ut innehållet och
kon sekven serna i en del påståenden som framförts angående kommunens
förvaltning. Denna tjänst är en tilläggstjänst till laglighetsrevisionen.
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Protokollet framlagt till
påseende
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Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.
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23.10.2012

Uppskattat omfång är 3 dagar till ett uppskattat pris ca 4.000 euro + moms och
rese kostnader. Ut redningen utförs av OFR Kri ster Rehn. Utredningens resultat
meddelas i skriftlig rapport innehållande även åtgärdsre kommendationer.
Utredningen utförs snara st möjligt. Om det framkommer ytterligare frågeställningar
kan uppdragets omfattning expanderas.
Lista på ärenden som ska utreda s i bilaga till kallelsen.

KD-FÖRS LAG
Extern revisor anlitas enligt offert för 3 dagar och om uppdragets omfång
expanderas fortsätter utredningen tills ärendet uppklarats. T illäggsanslag bör vid
behov beviljas.
BESLU T:
Extern revisor anlitas enligt offert för 3 dagar och om uppdragets omfång
expanderas fortsätter utredningen tills ärendet uppklarats.

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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23.10.2012

AN HÅL LA N OM VERKSS AMHE TSS TÖ D-ÅL AN DS JAKT OC H FISKEMUSE UM

Kst § 273
Ålands Jakt- och Fi skemuseum har 9.10.2012 anhållit om verksamhet sstöd för år
2013. Stödet skulle gå till arrende för tomten 1400 €, handikapp och tillgänglighet
300 €, nytryck och bro schyr 200 €, barnaktiviteter 100 €, Energieffektivering 1000
€. Anhållan i bilaga till kallelsen.
Ecke rö kommun är stiftelsemedlem och har tidigare gett bidrag som motsvarar
arrende för tomten.
KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen är positiv till museets verksamhet och ansträngningar och
beviljar bidrag totalt 3000 € för år 2013.
BESLU T:
Enligt förslag.
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23.10.2012

AN HÅL LA N OM BIDRAG -ÅLA NDS C U RLING AB

Kst § 274
Ålands Curling har 15.10.2012 anhållit om att Eckerö kommun står för
anslutningsavgiften för el, data och telefon till det planerade curlingcentret vid
Ecke röhallen. T otalkostnad 12.790 €.
Ecke rö kommun har tidigare beviljat befrielse från anslutningsavgifter för vatten
och avlopp samt ställt upp som sä kerhet för 50.000 € för lån. Kommunen har också
köpt aktier i Ålands Curling Ab för 5000 €.
KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen är positiv till Curlingcentret men kan inte motivera varför
kommunen skulle stå för el, data och telefon till centret. Styrelsen önskar att den
investeringen kan ske med bidrag från annat håll.
BESLU T:
Enligt förslag.
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ANHÅLLAN OM VÄGNAM N, SALT KRÅ KEVÄ GEN
Kst § 180
T orvald Eriks son har anhållit att namn p å en v äg i Eck erö, T orp. Väg en är
600 m lång och går öst erut o ch nord ost från Öst erängsv ägen. Uppgi ft er i
bilaga till kallelsen. Önskat namn p å vägen är Saltkr åkevägen.
KD-fö rslag
Kommunsty rels en god kän ner namn fö rslag et Saltkrå kevä gen och
föro rd ar ärendet för kommu n fullm äktige.

BE SLUT :
Ärend et remitt eras till närings- och kulturnäm nden för b erednin g. Även
råg rannarn a bör hö ras.
Nn § 27

FÖRSLA G.
Nämn den up pmanar sökan den att eft erh öra råg rann arn as åsikt o ch därefter
komplett era ansökan m ed deras utl åtand e.

BE SLUT .
Nämn den b eslöt enh älligt bordlägg a ärendet i vänt an på att T orvald Eriksson
in försk affar vägintressenternas och rågrann arnas go dkännande av
namn försl ag et samt inkomm er med en motivering till namnv alet av väg en.
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AN HÅL LA N OM VÄGN AMN, SA LTK RÅKEVÄGE N

Nn § 34

FÖRSLA G
T orvald Eriks son har inkommit med sk rivels e med b åd e motiv till
vägn amnet samt godk ännand e av råg ran nar som berörs av väg en
Föresl års att n ämnd en förord ar vägn amnet samt öv ers änder ärendet till
Kommunsty rels en för vidare behandling.

BE SLUT .
Nämn den b eslöt enh älligt om fatta fö rslaget.
Kst § 275
KD-F ÖRSLAG
Kommunsty rels en föro rdar vägnam net Saltk råk eväg en infö r fullmäktige.
BESLUT:
Enligt försl ag.
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23.10.2012

STY RELSEMEDLEM FÖ R LEA DER ÅL AN D

Kst § 276
Leader Åland önskar att Ec kerö kommun föreslår ny medlem till Leader Ålands
sty relse 2013 – 2014.
Mattias Eriksson har va rit Eckerö kommuns repre sentant och önskar om möjligt
avgå, men Emma Falander är vidtalad och kan ställa upp som kandidat från
Ecke rö.
KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen föreslår att Emma Falander väljs till styrelsemedlem för Leader
Åland 2013-2014.
BESLU T:
Kommunstyrelsen föreslår att Jörgen Lundqvist väljs till styrelsemedlem för Leader
Åland 2013 – 2014.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende
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Ordf.
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Eckerö den __/__200_

Sekr.
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11.9.2012
23.10.2012

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

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
KOMMUNS TY RELSEN

212
277

15

11.9.2012
23.10.2012

Kst § 277

Styrelsen beslöt 11.9.2012 § 212 att ha ett budgetseminarium för att i god anda
behandla budgeten för 2013. Avsikten var att ordna ett nyttigt och trevligt tillfälle
tillsammans med politiker och tjänstemän, denna gång på Havsvidden. Beslutet
tillkom i demokratisk anda och har vunnit laga kraft. Beslutet har motarbetats och
ärendet behandlats i pressen. Detta har lett till att motivatio nen att hålla ett
budgetseminarium har svalnat och det är oberoende av om det hålls utanför eller i
kommunen.
Styrelsen bör fatta ett principbeslut om vilka tillställningar som kan hållas utanför
kommunen eller om alla kommunens tillställningar alltid bör ordnas inom
kommunens gränser.
KD- FÖ RSLAG
Budgetseminariet på Havsvidden inställs.
BESLU T:
Enligt förslag.
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25.9.2012
23.10.2012

POST- OC H TULLHUSE T
Kst § 221

Kommunfullmäktige har 20.9.2012 diskuterat post- och tullhuset. Det
har visat sig vara svårt att kombinera administrativ och kulturell
verksamhet i huset.
Kommittén för kulturell verksamhet har presenterat en framtida
modell med stiftelse som driver verksamhet i huset.
En viktig livsnerv för Post - och tullhuset är caféverksamheten.

KD-förslag
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och konstaterar att Post- och
tullhuset som enbart kulturell byggnad har politisk föran kring i
kommunen.
BESLUT:
Kommunstyrelsen önskar att frågan om att det även inom
landskap sregeringen finns politisk föran kring för enbart kultur
verksamhet utreds. Kommunstyrelsen ger klara signaler om att
framtida verksamheten inte får äventyra stiftelsen eller den kulturella
verksamheten i huset.
Kst § 278
LR har kon staterat i sitt beslut 9.10.2012 ÅLR 2012/6022 att kulturell
verksamhet i post- och tullhuset bör kunna kombineras med annan
verksamhet i fastigheten. I enlighet med tidigare disku ssioner kan
kommunen erbjudas utrymmen i huvudbyggnadens norra del i vån. 1.
Om kommunen önskar större utrymmen i fastigheten bör kommunen
ta ett större ansva r för den kulturella verksamheten.
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Kst § 278
Fastighetetsgruppen i Eckerö kommun har tidigare presenterat
utymmesönskemål i övre våningen för kommunal administration i
fastigheten men enligt de disku ssioner som fört s skulle vån 1 varit
mera lämpad för administration och inte uteslutit kulturell verksamhet
i övriga delar av byggnaden.
För att kunna hålla administrativ verksamhet i byggnaden året runt
kräv s fungerande ventilation och tillräcklig värme i huset även
vintertid. Dessutom kräv s en del ombyggnation och ändring av
rumsfördelning. Enligt fastighetsgruppen är detta inte möjligt att
genomföra på ett kostnadseffektivt sätt.
Enligt preliminär uppgifter om hyra skulle hyresko stnaden vara 5
euro/m2. Enligt beräkningar behöver nuvarande kommunkansli ca
250 – 300 m2 utrymme. Ett lämpligt mötesutrymme behövs också.
Nuvarande fastighetsko stnader är ca 48.000 € i året för drift av hela
fastigheten. Då ingår fastighetssköt sel och fastighetsskatt.
Hyre skostnad för 300 m2 blir 1500 euro hyra + driftsko stnader och
renoveringar. I sammanhanget bör beaktas en ökad
värmeförbrukning för åretruntbruk. D riftsko stnad bör beräkna s i
relation till de utrymmen som används och inte hela fastighetens
driftskostnader. Det finns inga uppgifter på renoveringsko stnader.
KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen är som tidigare konstaterats po sitiv till framtida
kulturell verksamhet i fastigheten och anser att det inte är
ko stnadseffektivt att inreda kommunkansli i byggnaden. Styrelsen
återtar sin ansökan om att hyra Post- och tullhuset.
BESLUT:
Enligt förslag.
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ANMÄLNIN GSÄRE NDE N

Kst § 279
Preliminär driftsbudget 2013 presenteras på mötet
Budgetutfall 30.9.2012
Landskapets be slut om Gullåsen

KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen antecknar ärendena för kännedom.
BESLU T:
Enligt förslag.
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AN HÅL LA N OM BEF RIELSE FR ÅN FÖRBU NDSFUL LMÄK TIGE I DGH

Kst § 280

Jan-Anders Öst röm valdes tidigare till medlem i förbundsfullmäktige i DGH. Öst röm
begär befrielse från förbundsfullmäktige efter att ha blivit invald i förbundsstyrel sen.
Anhållan i bilaga till protokollet. Befrielsen gäller till vårstämman 2014.
KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Öström beviljas befrielse från
uppdraget i förbundsfullmäktige.
BESLU T:
Enligt förslag.
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VAL AV LE DAMO T I F ÖR BU NDSFUL LMÄK TIGE I DGH

Kst § 281

Jan-Anders Öst röm valdes tidigare till medlem i förbundsfullmäktige i DGH. Öst röm
begär befrielse från förbundsfullmäktige efter att ha blivit invald i förbundsstyrel sen.
Befrielsen gäller till vårstämman 2014. Styrelsen bör föreslå ny kandidat för
uppdraget.
Öst röm har vidtalat Rune Söderlund som aviserat intresse för uppdraget.
KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen föreslår kandidat till ledamot i förbundsfullmäktige i DGH.
BESLU T:
Kommunstyrelsen föreslår Rune Söderlund som kandidat till ledamot i
förbundsfullmäktige i DGH.
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