Sammanträdestid

Torsdagen den 15.11.2012 kl 19.00 – 21.30

Sammanträdesplats

Kommunkansli, Överby

F Ö R E D R A G N I N G S L I S TA

1.

Kst § 307

Kallelse och beslutförhet.

2.

Kst § 308

Val av protokolljusterare, tid och plats.

3.

Kst § 309

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

4.

Kst § 310

Hyror i kommunens hus

5.

Kst § 311

Rese rvation mot socialnämndens beslut § 149, Wikgren

6.

Kst § 312

Brev till styrelsen 4.10.2012, Wikgren

7.

Kst § 313

Rese rvation mot Kst beslut § 137, Wikgren

8.

Kst § 314

Rese rvation mot Kst beslut § 212, Wikgren

9.

Kst § 315

Rese rvation mot Kst beslut § 192, Wikgren

10.

Kst § 316

Rättelseyrkan mot Kst beslut § 226, Hellström

11.

Kst § 317

Rättelseyrkan mot Kst beslut § 221, Hellström

12.

Kst § 318

Rättelseyrkan mot Kst beslut § 218, Hellström

13.

Kst § 319

Anmärkning 18.10.2012, Hellström

14.

Kst § 320

Rättelseyrkan mot Kst beslut 221, Bel Canto

15.

Kst § 321

Rättelseyrkan mot Kst beslut 272, Hellström

16.

Kst § 322

Rättelseyrkan mot Kst beslut 272, Wikgren

17.

Kst § 323

Kansliets stängning under jul och nyårshelgen

18.

Kst § 324

Köp av industritomt, Borg

19.

Kst § 325

Audiators utredning

20.

Kst § 326

Anställning av socialsekreterare

Ecke rö 12.11.2012

Rune Söderlund
Styrelseordförande
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15.11.2012

KALLELSE OC H BESL U TFÖR HET
Kst § 307
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 § 308
KD-FÖRS LAG :
T ill protokolljusterare väljs Jan-Anders Öström och Kerstin Wikgren.
Protokolljustering 15.11.2012 kl 21.30 i kommunkansli, Eckerö.
BESLU T: Enligt förslag.

GODK ÄN NA NDE OCH KOMPLETTE RING AV FÖRE DR AGNINGSLISTAN
Kst § 309
KD-FÖRS LAG :
Föredragningslistan godkänns.
BESLU T: Enligt förslag.
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HYRO R I KOMMUNE NS HYRES HUS ÅR 2013
T N § 92

FÖRSLAG:
T ekniska nämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige en oförändrad hyra i samtliga kommunens hyre shu s
år 2013.
BESLUT
T ekniska nämnden beslöt att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige en oförändrad hyra i samtliga kommunens hyre shu s
år 2013, inkluderar även Solgården och Ekergården.

Kst § 234
KD-FÖRS LAG :
Kommunstyrelsen godkänner tekniska nämndens förslag och föreslår för
kommunfullmäktige en oförändrad hyra i samtliga kommunens hyre shu s
år 2013, inkluderar även Solgården och Ekergården.
BESLU T:
Ärendet återremitteras till KD för att kontrollera underhållsko stnader för
fastigheterna. Ett underlag bör presentera s för styrel sen.
Kst § 310
KD-FÖRS LAG :
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige pga ökade
underhållsko stnader en generell hyreshöjning på 3% i kommungårdens
hyreshu s, Ekebo, Eke rgården och skolans hyreshu s.
Jan-Anders Ö st röm föreslog, understödd av Kerstin Wikgren en generell
höjning på 20 cent/m2.
BESLU T:
Styrelsen beslöt i enlighet med Öströms förslag fr.o.m.1.4.2013. Ärendet
förordas fullmäktige.
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RESERVA TION MOT SO CIAL NÄMN DENS BESLU T § 149
Kst § 311
Kerstin Wikgren har 10.10.2012 inlämnat skriftlig reservation mot
socialnämndens beslut § 149. På basen av innehållet i reservationen
gäller reservationen § 150 och inte § 149. Reservationen i bilaga.
Wikg ren anser att ”socialse kreteraren, kommunens högre tjänsteman ar
förfarit lagstridigt enligt förvaltningslagen och i strid med både
kommunens socialinstru ktion och förvaltningsstadga då beredning i detta
ärende överhuvudtaget inte finns. Felet är så grovt att självrättelse i
ärendet borde göras, så att rättelseyrkande och besvär kan förhindras”.
Ärendet hade remitterats för beredning från kommunstyrelsen till
socialnämnden. Styrelsen har inte uppställt minimikrav för beredningen.
Det finns ingen lag som påtvingar en längre beredning i ärendet.
Socialse kreteraren har i vederbörlig ordning gjort ett beslutsförslag i
ärendet, vilket också blev socialnämndens beslut. Inte heller
beslutsförslaget strider mot lag eller gängse praxis. Påståendet att
socialse kreteraren har förfarit lagstridigt är ogrundat och strider inte mot
lag, förvaltningsstadga eller socialinstru ktion. Det är förenligt med god
förvaltningssed att så som nämnden föreslog, låta göra en utredning av
behovet.
KD-FÖRS LAG
Beredningen i ärendet är laglig och har följt gängse praxis och det är
förenligt med god förvaltningssed att låta göra en utredning av behovet
av småbarn sdaghemmet. Anklagelsen att socialsekretera ren förfarit
lagstridigt är ogrundad. Ärendet behandlas som informationsärende och
antecknas för kännedom.
Kerstin Wikgren föreslår att inga reservationer skall behandlas med
hänvisning till 4 kap § 29 i kommunallagen.
BESLU T:
Enligt KD-förslag. Kerstin Wikg ren re serverade sig mot beslutet.
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BREV TIL L S TYRELSEN
Kst § 311
Kommunstyrelsen har 4.10.2012 mottagit brev av Kerstin Wikgren
innehållande 6 frågor om kommunens förvaltning.
Fråga 1
Enligt vilken lag och i så fall enligt vilken paragraf man grundar sig på
inom Eckerö kommun, då fullmäktige ordförande,
kommunstyrelseordförande och vissa nämndordföranden har tagit på sig
rollen som chefer över olika tjänstemän?
Fråga 2
Enligt vilken lag man förvägras som enskild medlem i styrelsen att ta upp
ärenden till behandling?
Fråga 3
På vilken lag man stöder sig, då kommundirektören gör beslut på epost,
utan att ett tjänstemannabeslut har tagits?
Fråga 4
Enligt vilken paragraf kan kommundirektören avsluta ett ärende som
tagits upp på styrelsen?
Fråga 5
Om en styrelseledamot tar upp ett ”obekvämt” ärende, kan då
kommundirektören hänvisa ärendet till revisorerna?
Fråga 6
Enligt vilken lag är det möjligt att överföra till revisorerna ett ärende som
är under behandling och det inte finns beslut på? Påpekas även här att
lagar inte följs.
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KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen besvarar Wi kgren s frågor enligt följande:
Fråga 1
Enligt vilken lag och i så fall enligt vilken paragraf man grundar sig på
inom Eckerö kommun, då fullmäktige ordförande,
kommunstyrelseordförande och vissa nämndordföranden har tagit på sig
rollen som chefer över olika tjänstemän?
Svar på fråga 1
Enligt praxis fungerar sty relseordförande som kommundirektörens
”förman” och samma gäller i tillämpliga delar på nämndnivå. Förv.
Stadga § 5:4. Kommunen kan enligt behov fastställa noggrannare
sty rdo kument som reglerar bl.a. intern kontroll. Fullmäktigeordförande
anse s enligt gängse praxis inte stå i direkt förmansställning mot någon
tjänsteman.
Fråga 2
Enligt vilken lag man förvägras som enskild medlem i styrelsen att ta upp
ärenden till behandling?
Svar på fråga 2
Enskild medlem kan inte ta upp ärenden till behandling enligt
förvaltningsstadgan 5:3. Beslutet bör fattas kollegialt i styrelsen. Ledamot
bör utöva sitt uppdrag på sådant sätt att den godkända verksamhetsidén
för kommunen förverkligas och att de centrala målsättningarna uppnås.
Kommunstyrelsen bör koncentrera sig på frågor som är av väsentlig
betydelse för kommunen.
Fråga 3
På vilken lag man stöder sig, då kommundirektören gör beslut på epost,
utan att ett tjänstemannabeslut har tagits?
Svar på fråga 3
Ifrågavarande e-post är spontana svar i ärendet och tolkas av Wikg ren
som beslut i ärendet. Tjänstemannabeslut dokumenteras och arkiveras
men i detta fall var det frågan om kommundirektörens ställningstagande
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till att ärendet är slutbehandlat och att det inte föredras pånytt. I sådant
fall behövs inget tjänstemannabeslut i ärendet eftersom då skulle varje
ärende behövas föregås av ett tjänstemannabeslut, vilket inte är fallet.
Den ursp rungliga frågeställningen sa knar betydelse eftersom styrelsen
redan fattat beslut att låta verifiera riktigheten i den sa kfråga som av ses, i
detta fall begäran om utredning av byråse kreterare s arbet stid i form av
större åtgärdshelhet.
Fråga 4
Enligt vilken paragraf kan kommundirektören avsluta ett ärende som
tagits upp på styrelsen?
Svar på fråga 4
Kommunstyrelsen är det organ som besluter om när ärendet är
slutbehandlat. I detta fall har också kommundirektör i samråd med
sty relseordförande ansett att det inte finns skäl till att ta upp ärendet
pånytt. I detta fall gäller det utredning om byråsekreterare s arbet stid. Den
bedömningen har kommundirektören i stöd av sin tjänsteplikt sin fulla rätt
att göra. Till övriga delar hänvisas till fråga 3, ovan.
Fråga 5
Om en styrelseledamot tar upp ett ”obekvämt” ärende, kan då
kommundirektören hänvisa ärendet till revisorerna?
Svar på fråga 5
Nej, eftersom ärende rörande annat än granskning av kommunens
förvaltning och ekonomi kan inte överföras till revisorer för behandling. I
detta fall hänvisas till e-post konversation och de som i praktiken hänt är
att styrelsen be slöt att anlita utomstående sakkunnig för utredning av
skrivelserna.
Fråga 6
Enligt vilken lag är det möjligt att överföra till revisorerna ett ärende som
är under behandling och det inte finns beslut på? Påpekas även här att
lagar inte följs.
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Svar på fråga 6
Hänvisning till svar på fråga 5 angående överföring av ärende.
Det finns inga grunder för påståendet ”lagar inte följs” med beaktande av
väsentlighetsprincipen.
BESLU T:
Enligt förslag.
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RESERVA TION MOT KS T 29.5.2012 § 137
Kst § 311
Kerstin Wikgren har inlämnat en reservation angående val av Brage
Eklund till styrelsen i Ålands Vatten och kan noteras följande:”På basen
av detta reseverar jag mig mot beredningen av hela ärendet,
sty relseordförandes sätt att bara besluta vilken av majoriteterna som
skulle gälla och att Christina Jansson stött två förslag, som vardera fått
majoritet. Vem ska ha rätt att besluta vilken majoritet som ska gälla? Jag
reseve rar mig också mot att det tycks vara ok att Jan-Anders Öström
ka star f ram att denna person måste ha förankring i styrelse eller teknisk
nämnd och detta tas som en sanning. Det har vi inte diskuterat.”
Enligt kommunallagen 29 § har den som deltagit i beslutsfattande rätt att
reservera sig mot beslutet. I detta fall riktar sig reservationen till
väsentliga delar mot beredningen.
I den e-post konversation som förts i ärendet kan konstatera s att
majoriteten stödde Brage Eklund. Det konfirmerades av styrelsen
29.5.2012. Det är klart att ärenden ska beredas i första hand på normalt
sätt till styrelsen men i detta fall avgjordes ärendet på epost i strävan att
snabbt nominera en kandidat till Ålands Vattens bolagstämma
23.5.2012.Reservationen behandlas här eftersom den är normgivande
för framtida epostdisku ssioner.
KD-FÖRS LAG
Majoriteten stödde nominering av Brage Eklund till Ålands Vatten som
konfirmerades på st yrelsemötet. Rese rvation bör gälla beslut och inte
beredning av ärenden. Ärendet behandlas som informationsärende och
antecknas för kännedom. Ärendet anses slutbehandlat.
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Kerstin Wikgren föreslår att inga reservationer skall behandlas med
hänvisning till 4 kap § 29 i kommunallagen. Wikgrens förslag fick inget
understöd.
BESLU T:
Enligt förslag med tillägget att ärenden bör behandlas i god tid innan
bolagsstämma eller kommunalförbunds möten. Wikgren re serverar sig
mot beslutet.
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RESERVA TION MOT KS T BESLU T § 212, 11.9.2012
Kst § 311
Kerstin Wikgren reservarar sig mot kommunstyrelsen s beslut § 212 om
att ordna ett budgetseminarium på Havsvidden, med främsta motivering
att kommunens näringsnämnd har som uppgift att främja företagare som
finns i kommunen och att seminariet kommer att kosta kommunen rätt
mycket pengar.
Wikg ren är genom reservationen inte ansvarig för beslutet.
Beslutet fattades i normal ordning helt enligt normal praxis och lag.
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 motivationen 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.
I sammanhanget kan noteras att det utgör gängse praxis att tillställningar
kan ordnas även utanför kommunen.
Ifall principen att inga tillställningar ordnas utanför kommunen är
normgivande betyder det också att inga personaldagar,
rekreationsdagar, övriga seminarier, julfester, lägerskolor mm inte får
ordnas utanför kommunen.
Ett sådant förfaringsätt skulle vara mycket olyckligt för personalens,
förtroendevaldas och elevers sammanhållning och trivsel. Det får i
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förlängningen också kon se kven ser för andra kommuner och för Eckerö
näringsliv eftersom det blir svårare att motivera varför andra kommuner
kan komma hit medan Eckerö kommun inte kan åka till andra kommuner.

KD-FÖRS LAG
Beslutet fattades i normal ordning enligt lag. Kommunstyrelsen bör med
anledning av reservationen och behandling av ärendet i pressen fatta
principbeslut om vilka tillställningar som kan hållas utanför kommunen för
att undvika konflikter av denna kara ktär.
Kerstin Wikgren föreslår att inga reservationer skall behandlas med
hänvisning till 4 kap § 29 i kommunallagen. Wikgrens förslag fick inget
understöd.
BESLU T:
Kommunstyrelsen antecknade ärendet för kännedom och emotser en
skild beredning i ärendet gällande principer för anordnandet av
tillställningar utanför kommunen.
Wikg ren rese rverar sig mot beslutet.
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RESERVA TION MOT KS T BESL UT § 192, 28.8.2012
Kst § 314
Kerstin Wikgren ha inlämnat en reservation angående styrelsen s beslut
angående riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. (bilaga)
Beslutet i fråga har tillkommit som ett majoritetsbeslut i vederbörlig
ordning. Till kommunstyrelsens uppgifter hör enligt förvaltningsstadgan
5:12 att bevaka kommunens intressen företräda kommunen och föra
kommunens talan om inte kommunfullmäktige beslutar annat.
KD-FÖRS LAG
Styrelsen har handlat korre kt och har ingen skyldighet att tycka lika som
socialnämnden. Styrelsen ska beva ka kommunens intressen och föra
kommunens talan. Ärendet behandlas som informationsärende och
antecknas för kännedom.
Kerstin Wikgren föreslår att inga reservationer skall behandlas med
hänvisning till 4 kap § 29 i kommunallagen. Wikgrens förslag fick inget
understöd.

BESLU T:
Enligt KD-förslag.
Wikg ren rese rverade sig mot beslutet.
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RÄ TTELSEYR KA NDE MOT KS T BES LUT § 226, 25.9.2012
Kst § 315
Henrietta Hellström har inlämnat rättelseyrkande angående styrelsen s
beslut att tillfälligt till 75% besätta en tjänst som dragits in. (bilaga)
Föredragande har använt ordet äldreomsorg sledare medan styrelsen i
ett beslut nämnde föreståndare. Rättelseyrkandet inkom innan ärendet
var slutbehandlat.
Ärendet förts till ny behandling i styrelsen och vidare till
kommunfullmäktige.
KD-FÖRS LAG
Ärendet har behandlats korre kt och de brister som nämndes i
rättelseyrkandet är redan åtgärdade.
Kerstin Wikgren föreslår att hela ärendet behandlas pånytt enligt
kommunallagen 15 kap § 110 i kommunallagen.
Jan-Anders Ö st röm understödde KD-förslag med tillägget att
rättelseyrkandet föranleder inga vidare åtgärder.
BESLU T:
Jan-Anders Ö st röm understödde KD-förslag med tillägget att
rättelseyrkandet föranleder inga vidare åtgärder. Wikgren reserverade
sig mot beslutet.
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RÄ TTELSEYR KA N MO T KS T BESL U T § 221, 25.9.2012
Kst § 316
Henrietta Hellström har inlämnat rättelseyrkande angående styrelsen s
beslut § 221. Motiveringen är att Hellström anser att beslutet går emot
fullmäktiges viljeyttring. (bilaga)
Kommunfullmäktige diskuterade Post- och T ullhusets
framtid som informationsärende 20.9.2012 och är enhälligt positiv till en
framtida kulturell verksamhet i huset.
Kommunstyrelsen beslöt 25.9.2012 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.
LR har konstaterat 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 ansvar för den kulturella verksamheten.
Kommunstyrelsen beslöt 23.10.2012 som tidigare konstaterat s vara
fortsättningsvis positiv 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.
KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsens be slut är i enlighet med fullmäktiges beslut och den
avsedda, protokollförda viljeyttringen i ärendet. Rättelseyrkandet
föranleder inga åtgärder.
Kerstin Wikgren föreslår att hela ärendet behandlas pånytt enligt
kommunallagen 15 kap § 110 i kommunallagen.
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BESLU T:
Enligt KD-förslag.
Wikg ren rese rverade sig mot beslutet.
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RÄ TTELSEYR KA N MO T KS T BESL U T § 218, 25.9.2012
Kst § 317
Henrietta Hellström har inlämnat rättelseyrkande angående styrelsen s
beslut § 218. Motiveringen är att Hellström anser att beslutet inte
innehåller någon precisering av vad utredningen skall lägga fram enligt
Förvaltningslagen 27§. (bilaga)
Enligt Audiators utredning är det långsökt att styrel sen skulle ha behövt
rätta sitt beslut. På sin höjd kan det bli frågan om att precisera beslutet
ifall det i sinom tid skulle visa sig att styrelsen inte erhåller sådan typ av
beredning av ärendet som det ursprungligen var tänkt.
Rättelseyrkande inkom innan ärendet behandlades i Socialnämnden.
Socialnämnden har redan gett sin syn på ärendet i budgetberedningen.
Ärendet är också behandlat i styrelsen 30.10.2012.

KD-FÖRS LAG
Ärendet behandlat kommunstyrelsen 30.10.2012 då även en arbetsgrupp
utsåg s. Rättelseyrkandet anse s härmed behandlat.
Kerstin Wikgren föreslår att hela ärendet behandlas pånytt enligt
kommunallagen 15 kap § 110 i kommunallagen.
BESLU T:
Enligt förslag med tillägget att ärendet antecknas för kännedom och
föranleder inga åtgärder.
Wikg ren rese rverade sig mot beslutet.
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ANMÄ RK NING 18.10.2012
Kst § 318
Henrietta Hellström har inlämnat anmärkning till kommunstyrelsen
angående tekniska nämndens beslut § 65 och § 66 den 13.6.2012.
(bilaga)
I anmärkningen ingår yrkande att sty relsen låter utreda tekniska
nämndens förfarande i ärendet sam att ärendet överförs till
kommunstyrelsen.
Hellström har inget mandat att ge order om hur kommunstyrelsen borde
agera. Klart är dock att styrelsen bör överva ka laglighet och att ärenden
behandlas sa kenligt och utan dröjsmål.
KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen begär beskrivning av tekniska nämnden över ärendets
handläggning.
BESLU T:
Enligt förslag med tillägget att ifall rättelseyrkanden inte behandlats bör
de omedelbart tas upp till behandling.
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RÄ TTELSEYR KA NDE ANG ÅEN DE KS T BESLU T § 221, 25.9.2012
Kst § 319
Föreningen Bel Canto yrkar på rättelse av kommunstyrelsen s be slut
25.9.2012 § 221. Bel Canto skriver att det är med stor förvåning vi tog
del av kommunstyrelsens proto koll där man än en gång förhalar
Landskapsregeringens möjligheter att inleda stiftelsearbetet och den
framtida planen. Vi anser inte att kommunstyrelsen har mandat att gå
emot kommunfullmäktiges vilja och tycker att en reprimand borde vara
på sin plats och att kommunstyrel sen verkställer det enhälliga beslutet att
ta tillbaka sin anhållan om att hyra in sig i Eckerö Po st- och tullhus.
(bilaga)
Kommunfullmäktige diskuterade Post- och T ullhusets
framtid som informationsärende 20.9.2012 och är enhälligt positiv till en
framtida kulturell verksamhet i huset.
Kommunstyrelsen beslöt 25.9.2012 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.
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 ansvar för den kulturella verksamheten.
Rättelseyrkan inkom innan ärendet var slutbehandlat i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har rätt att begära Landskap sregeringens officiella
åsikt i ärendet.
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Kommunstyrelsen beslöt 23.10.2012 som tidigare konstaterat s vara
fortsättningsvis positiv 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.
KD-FÖRS LAG
Rättelseyrkan är obefogad och det finns inga skäl till att tilldela styrelsen
en reprimand för att styrelsen bereder ett ärende.
Kerstin Wikgren föreslår att hela ärendet behandlas pånytt enligt
kommunallagen 15 kap § 110 i kommunallagen.
BESLU T:
Enligt förslag med tillägget rättelseyrkandet är obefogat och föranleder
inga åtgärder.
Wikg ren rese rverade sig mot beslutet.
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RÄ TTELSEYR KA NDE ANG ÅEN DE KS T BESLU T § 272, 27.10.2012
Kst § 320
Henrietta Hellström yrkar på rättelse av kommunsty relsens be slut att anlita extern
hjälp för att utreda kommunen tillställda rättelseyrkanden, begäran om utredningar,
rese rvationer och skrivelser. (bilaga)
Det är kommunsty relsen s skyldighet att anlita den handräckning som den anser sig
behöva för att reda ut dessa ärenden. På basen av utredningen kan styrel sen fatta
beslut om vidtagande av vederbörliga åtgärder. Kommuninvånares rätt är inte
kränkt om styrel sen begär en utredning av skrivelser.
KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsens handläggning av ärendet är korre kt och i enlighet med lag och
därför rättar sty relsen inte sitt beslut.
Kerstin Wi kgren föreslår att hela ärendet behandlas pånytt enligt kommunallagen
15 kap § 110 i kommunallagen.

BESLU T:
Enligt KD-förslag.
Wikg ren reserverade sig mot beslutet.
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RÄ TTELSEYR KA NDE ANG ÅEN DE KS T BESL UT § 272, 28.10.2012
Kst § 321
Kerstin Wi kgren yrkar på rättelse av kommunstyrel sens beslut att anlita extern
hjälp för att utreda kommunen tillställda rättelseyrkanden, begäran om utredningar,
rese rvationer och skrivelser. (bilaga)
Wikg ren anser att styrelsen i behandlingen av ärendet brustit i sin plikt att granska
lagligheten i beredning, förslag och beslut och därför bör rätta sitt beslut.
Det är kommunsty relsen s skyldighet att anlita den handräckning som den anser sig
behöva för att reda ut dessa ärenden. På basen av utredningen kan styrel sen fatta
beslut om vidtagande av vederbörliga åtgärder. Konstateras att ärendet inte brustit
mot kommunal- eller förvaltningslagens stadganden. Kommuninvånares rätt är inte
kränkt om styrel sen begär en utredning av skrivelser.
KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsens handläggning av ärendet är korre kt och i enlighet med lag och
därför rättar sty relsen inte sitt beslut.
Kerstin Wi kgren föreslår att hela ärendet behandlas pånytt enligt kommunallagen
15 kap § 110 i kommunallagen.

BESLU T:
Enligt KD-förslag.
Wikg ren reserverade sig mot beslutet.
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KA NSLIE TS S TÄNG NING UN DER JU L- O CH NY ÅRS HELGE N
Kst § 323
Kommunstyrelsen besluter om kansliets stängning under jul- och nyårshelgen.

KD-FÖRS LAG
Kansliet är stängt 27.12, 28.12, 31.12.
BESLU T:
Enligt förslag. Meddelas i kommuninfo.

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

324

24

15.11.2012

KÖP AV IN DUS TRI TOM T, BORG
Kst § 324
Leif Borg har anhållit om att köpa industritomt ca 2000 m2 på industriområdet för
2,10 €/m2. Den tilltänkta tomten är belägen söder om befintlig väg i direkt
anslutning till Sixten Sjöbloms tomt. T omten kommer att bebyggas med industrihall
om ca 3 – 400 m2. (bilaga)
Enligt telefonsamtal med Borg 15.11.2012 kommer hallen att delvis hyras ut till
andra användare. Hallen kommer också att fungera som lagerbyggnad. Ingen
sågverksamhet är a ktuell.
KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen säljer industritomten enligt anhållan. Skogen ingår inte i köpet.
Borg kan påbörja arbeten på tomten redan på fredag 16.11.2012.

BESLU T:
Kommunstyrelsen säljer minst 2000 m2 på industriområdet enligt anhållan. Skogen
ingår inte i köpet. Skogen avverka s det snara ste av kommunen innan Borg har
tillträde till tomten. Styrelsen kan med Borg uppgöra en skild överenskommelse om
avverkningen av skogen.
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AU DIA TO RS U TREDNIN G
Kst § 325
Audiators utredning. Kommunstyrelsen diskuterar åtgärder med anledning av
utredningen. (bilaga)
KD-FÖRS LAG
Anteckna s för kännedom. Utredningen delges kommunfullmäktige.
BESLU T:
Enligt förslag.
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ANSTÄL LNIN G AV SOCI AL AR BE TA RE
Kst § 326

Det finns nu akut behov av flera ärenden som kräve r utredningar enligt
barnskyddslagen. Socialsekreteraren har inte möjlighet att sköta
ärendena inom arbetstidens omfattning och därför föreligger behov av
anställning av omedelbar tilläggsresu rs, en socialarbetare på 60% av
heltid under en 3 - 6 månaders period. Lön utgår enligt AKT A.
KD-FÖRS LAG :
En socialarbetare anställs så fort som möjligt på en 3 till 6 månaders
period beroende på arbetets omfattning. Avlöning enligt AKT A. (2719,01
€/mån för år 2012). Anställning och annonsering delegeras till
socialse kreteraren.
BESLU T:
Enligt förslag med tillägget att kommundirektör tillsammans med
socialse kreteraren verkställer annonsering och anställning.
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