SAMMAN TRÄDESK ALLE LSE

ECKERÖ KOMM UN
KOMMUNS TYRELSEN

Sammanträdestid

Onsdagen den 7.3.2012 kl 19.00 – 22.00
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John Hilander
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KALLELSE OC H BESL U TFÖR HET
Kst § 64
BESLUT :
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört med samtliga
ordinarie ledamöter närvarande.

VAL AV PRO TO KOLLJ USTER ARE, TI D OC H PLA TS.
Kst § 65
BESLUT :
T ill protokolljusterare valdes Christina Jansson och John Hilander.
Protokollet justeras 9.3. kl 16.00 på kommunkansliet.

GODK ÄN NA NDE OCH KOMPLETTE RING AV FÖRE DR AGNINGSLISTAN
Kst § 66
BESLUT :
Föredragningslistan godkändes.
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AVLOPPSANSL U TNI NG CHRIS TI ANS UN D.
T N § 103
Upptogs till behandling Christiansunds inkoppling på kommunens
avloppsledningsnät.
BESLUT ;
T ekniska nämnden kunde konstatera att fastigheten Christiansund har
kopplats in på det kommunala avloppsledningsnätet utan att avtal har
undertecknats. Handlingen betraktas som egenmäktigt förfarande och är
olagligt.
T ekniska nämnden beslöt att avtal skic kas till fastighetsägaren med
mottagningsbevis, samt att båda avtalen returneras inom två veckor till
Ecke rö kommun fr.o.m den 03.10.2011.
Om ej avtal har undertecknats inom utsatt tid eller annan
överenskommelse har nåtts mellan parterna kan avloppet stängas av.
T N § 114.
Christiansund gm. Sune Mattsson har lämnat in ett besvär över T ekniska
nämndens beslut den 28.09.2011 § 103. Skrivelsen är riktad till T ekniska
nämnden samt till Kommunstyrelsen. S krivelsen som bilaga 22/8.
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt följande:
Nämnden kan i efterhand endast beklaga att skrivelsen inte har
behandlats snabbare.
T ekniska nämnden beslöt att tillsätta en grupp som skall förhandla med
Christiansund, exempel tekniska nämndens presidium med bistånd av
någon tjänsteman.
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Kst § 335
Upptogs till behandling Christiansunds inkoppling på kommunens
avloppsledningsnät.
KD-har be kantat sig med ärendet och diskuterat med Sune Mattsson.
Disku ssioner på e-post har oc kså fört s med sty relseordförande Rune
Söderlund, Mikael Stjärnfelt, John Hilander och kommuntekniker Rune
Småroos.
Mattsson säger att han är medveten om att han godkänt avtal för
marklov men att han inte godkänt att en pumpstation byggs på hans
mark. Mattsson upplever också att pumpstationen förorsa kar lukt och
inverkar negativt på hans verksamhet.
Marklov savtalet ger kommunen rätt att bygga en pumpstation enligt
uppgifter som framkommit ur kartbilaga.
Disku ssion har förts med Mattsson, Söderlund och KD 9.12. Den 12.12
var KD, kommuntekniker, styrel seordf. Och Mattsson på plats och
granskade bl.a. de skadade träden.
Gruppen presenterade följande kompromissförslag:
-

Luktproblemet åtgärdas
Kommunen efterskän ker halva anslutningsavgiften
Mattsson godkänner anslutningsavtal
Mattsson ger tillstånd för grannen att dra avloppsledning över tomten
till pumpstationen
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Mattsson har gett följande synpunkter på kompromissförslaget:
- Luktproblemet bör ovillkorligen åtgärdas
- Kommunen tar bort träd som blivit skadade och fallit
- Grannens avlopp bör dras över viken
- Kommunen efterskän ker hela anslutningsavgiften
- Mattsson anser att han fått fel eller bristande information gällande
pumpstation och anslutningsavgift

KD-förslag
- Luktproblemet åtgärdas
- Kommunen efterskän ker halva anslutningsavgiften pga att
ömse sidiga missförstånd uppstått gällande pumpstation och
anslutningsavgift
- Mattsson godkänner anslutningsavtal
- Kommunen tar bort träd som blivit skadade och fallit
- Grannens avlopp dras över viken
BESLUT :
Kommunstyrelsen diskuterade ärendet och beslöt att fortsatta
förhandlingar förs med Sune Mattsson med syfte att presentera en
lösning som godkänns av bägge parter.
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Kst § 10
Möte angående pumpstationen hölls 19.1.2011 på kommunkansli.
Närvarande st yrelseordförande, KD och Sune Mattsson. Sune Mattsson
godkände en förlikning och KD fick i uppdrag att presentera ett förslag till
avtal om åtgärder för pumpstationen vid Christiansund. Förslag till avtal i
bilaga till kallelsen. Sune Mattsson har per telefon meddelat att han
inlämnar skriftliga kommentarer innan mötet. Mattsson har ännu inte
undertecknat avtal för avloppsanslutning. Ifall Mattsson förka sta r
förlikningsförslag så överförs ärendet till rättslig prövning.
Avloppsanslutningen kan stängas tills ärendet är avgjort.
Följande åtgärder är nu aktuella:
1. Mattsson godkänner och undertecknar kommunens anslutningsavtal.
De överenskomna åtgärderna utförs enligt avtal om åtgärder för
pumpstationen vid Christiansund. Ärendet överförs till fullmäktige.
Besvärsrätt till förvaltningsdomstol.
2. Kommunen flyttar på pumpstationen till andra sidan vägen. Skriftligt
lov är ännu inte beviljat. Besvärsrätt till kommunstyrelse.
3. Avlopp olagligt inkopplat
4. Expropriationsnämnden kan ta ställning till ersättningens storlek ifall
parterna inte kommer överens
Förslag till lösning baserat på möte 19.1.2011
- Luktproblemet åtgärdas
- Kommunen betalar ersättning för olägenhet som motsvarar halva
anslutningsavgiften pga att ömsesidiga missfö rstånd uppstått
gällande pumpstation och anslutningsavgift
- Mattsson godkänner anslutningsavtal (olagligt inkopplad nu)
- Kommunen tar bort träd som blivit skadade och fallit
- Grannens avlopp dras över viken
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KD-förslag
Ärendet återremitteras för ny beredning till tekniska nämnden. Nämnden
torde ta ställning till pumpstationens placering och besluta om
ersättningens storlek. Ifall parterna inte kommer överens avgörs ärendet i
expropriationsnämnden. Nämnden tar också ställning till konsekven ser
av olaglig inkoppling på avloppsnätet.
BESLUT :
Ärendet återremitteras för ny beredning till kommunstyrelsen. Styrelsen
tar ställning till pumpstationens placering och besluter om ersättningens
storle k. Ifall parterna inte kommer överens avgörs ärendet i
expropriationsnämnden. Styrelsen tar också ställning till konsekvenser
av olaglig inkoppling på avloppsnätet.
Kst § 67
Möte a ngående p umpstationen h ölls 27.2.2012 på kommunkansli. Närv arande
sty relseordförande, KD, Sune Mattsson och Angel a And ersson. På mötet kunde
ingen öv erenskommelse prese nteras. Ny tt möte hölls 2.3 me d KD, Sune
Mattsson, Angela A ndersson och styrelseordf örande. Inte heller då
presenterades en lösning som kunde godkä nnas av bägge parter.
KD-FÖRSLAG:
Pumpstationen f ly ttas till andra sidan lan dskapsv äg 1 och västra sidan
Bölev ägen. Ärendet öv erf örs till tekniska nämnden f ör v erkställighet.
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Kst 67
BESLU T:
Kommunstyrelsen konstaterar det f inns delade mening ar om det marklov
(16.2.2010 ) Mattsson undertecknat gällande av loppsledningar och till dem
hörand e anordni ngar. Eckerö kommun och Mattsson har inte n ått en ömsesidig
öv erenskommelse om v illkoren f ör att låta pumpstation stå kv ar på Mattssons
mark.
Mattsson erbju ds ännu e n möjlig het att godkänna och unde rteckna
anslutningsav talet enligt gällan de v illkor f ör anslutningsav tal f ör av lopp.
Kommunen betal ar skälig ersättning f ör staket och gräsmatta enligt en objektiv
bedömni ng av kostnaderna. Dessutom är kommunen v illig att betala ett årli gt
arrend e på 100 € exklusiv e moms.
Av talet bör godkännas och u ndertecknas sen ast 16.4 an nars f lyttas stationen
bort f rån Mattssons mark. Tekniska nämnden anv isar i så f all Mattsson till en ny
inkopplin gspunkt.
Ärendet öv erf örs till tekniska nämnden f ör v erkställighet.
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VA TTE NA NSLU TNI NG HOLMS TRÖM
Kst § 11
Britt-Marie Azam Larón har fört Holmströms talan i försök att reda ut
missfö rstånd och problem angående vattenanslutning till fritidsstuga.
Larón anser att hon fått fel information angående kostnader och arbete
med vattenanslutning till fritidsfastigheten och yrkar på 1722 euro
kompensation för Holmström pga grävningsarbetena utfördes två gånger
och då medförde tilläggsko stnader.
Händelseförloppet i korthet:
- Ansö kan om vattenanslutning 7.10.2010
- T N, bordläggning 10.11.2010, § 132
- T N, bordläggning 14.12.2010, § 144
- T N, begärde utlåtande av kommunstyrelsen för överdimensionering
av serviceledning 23.3.2011, § 23
- Kst, beslut om överdimensionering 19.4.2011, § 108
- T N, beslut om överdimensionering 18.5.2011, § 47
- Protokollsutdrag till Hjördis Holmström 23.5.2011 angående beslutet
- Vattenanslutningsavtal undertecknades 3.6.2011. Samma dag
inkopplades abonnenten.
- Slutsyn 8.6.2011
Om kommunens förfarande förorsa kat oskälig och onödig merko stnad för
abonnenten så kan kommunen stå för den delen av merko stnaderna
som kan kon statera s vara o skäliga eller dubbla. Holmström informeras
också om ytterligare kostnader som uppstått vid grävningsarbetena.
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Larón anser att Holmström inte fått uppgift om alla ko stnader som
uppstått i samband med vattenanslutningen och därför kan Holmström
inte betala dessa. Om de vetat om kostnaderna skulle de inte ha anslutit
sig till kommunalt vatten.
Styrelsen bör ta ställning till om kommunen står för de merko stnader som
inte meddelats eller som Holmström inte kände till eller om kommunen
väljer att fakturera all ko stnader enligt befintliga avtal och gällande priser.
Britt-Marie Azam Larón har inlämnat ett brev 23.1.2012 med
kommentarer angående ärendet. I brevet yrka s på 1722 € kompensation
pga merkostnad för nergrävning. Brevet delges på mötet.
Förslag till lösning:
- Kommunen kan betala överdimensionering (430 m) av serviceledning
på Holmskatan till Holmström
- Kommunen kan fast ställa ledningen från Skagvägen till Holmskatan
som huvudledning. Bör då beakta om det finns liknande fall på andra
platser.
- Kommunen kan avsluta avloppsprojektet (S kagvägen-Holmskatan) i
detta skede och inte dra över Holmviken innan flera hushåll vill
ansluta
- Kommunen kan stå för merkostnad av nergrävningen (1722 €) vilket
är till fördel om ledningen klassa s som huvudledning i framtiden.
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KD-FÖ RSLAG:
Kommunen fakturerar de avtalsenliga kostnader som Larón och
Holmström var medvetna om. Kommunen kan betala
överdimensionering (430 m) av serviceledning på Holmskatan till
Holmström, samt av slutar vattenledningsprojektet (SkagvägenHolmskatan) i detta skede och drar inte ledning över Holmviken innan
flera hushåll vill ansluta. Kommunen kan stå för merko stnad av
nergrävningen (1722 €) vilket är till fördel om ledningen klassa s som
huvudledning i framtiden. Ärendet överförs till fullmäktige.
BESLUT :
Styreslen beslöt att kommunen fakturerar de avtalsenliga kostnader
som Larón och Holmström var medvetna om. Kommunen kan betala
överdimensionering (430 m) 522 € av serviceledning på Holmskatan
till Holmström. Kommunen kan stå för merkostnad av nergrävningen
(1722 €) vilket är till fördel om ledningen klassa s som huvudledning i
framtiden. Vattenledningen mellan Skagvägen och Holmskatan via
Enders bör omkla ssificeras till huvudledning för att trygga
vattenförsörjningen för nuvarande abonnenter och för en framtida
utbyggnad i området. Ärendet överförs till fullmäktige.
Kfg § 22
Ärendet återremitterades till kommunstyrel sen för ny beredning.
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Kompletterand e up pgif ter har inbeg ärts av Mathias Sjöström. Det v ar f rågan om
arbeten på hel gdag med 2 perso ner, totalt 12 timmar arbete och inf örskaffning
av material.
Gräv ningen utf ördes enligt öv erenskommelse mell an ku nd och entrepren ör och
kommunen har inte f örorsakat merkostnad på 1722 euro.
KD-FÖRSLAG
Kommunen f akturerar de avtalsenliga kostnader som La rón och Holmström v ar
medv etna om. Kommunen kan betala öv erdimensioneri ng (430 m) 52 2 e uro av
serviceledning på Holmskatan till Holmström men ser ingen sky ldighet att betala
1722 euro för gräv ning som sked de p å hel gdag. Kommune n ha r inte f örorsakat
dessa merkostnader. Kostnade rna uppstått pga öv erenskommelse mella n kund
och entrepre nör. Vattenled ning mell an Skagv ägen och Holmskatan v ia Enders
bör omklassif iceras till huv udledning f ör att trygga v attenf örsörjninge n f ör
nuvarande a bonn enter och f ör en f ramtida utby ggnad av området. Ärend et
öv erf örs till f ullmäktige.
BESLU T:
Ärendet delas i tv å separata delar:
1. Kommunen f akturerar de av talsenliga kostnade r som Larón och Holmström
v ar medv etna om. Kommunen kan betala överdimensio nering (43 0 m) 522 euro
av serv iceledning på Ho lmskatan till Holmström me n ser ing en sky ldighet att
betala 172 2 euro för gräv ning som skedde på helgdag. Kommu nen har inte
f örorsakat dessa merkostnader. Kostnaderna uppstått pga öv erenskommelse
mellan kund och entrepr enör. Äre ndet öv erf örs till f ullmäktige.
2. Vattenled ning mellan Skagv ägen och Ho lmskatan v ia Ende rs bör
omklassif iceras till huv udledning f ör att try gga v attenf örsörjningen f ör nuv arande
abonn enter och f ör en f ramtida utby ggnad av området. Äre ndet r emitteras till
tekniska nämnde n f ör att utreda ny by ggnation av huv udledning, samt f ör
beredn ing av inv esteringsprojekt.
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Kst § 69
UPPDAT ERING AV FÖ RSÄKRINGSSKYDD:
Fastigheter:
självrisk idag 800 €, premie: 6 072,46
ny självrisk 1 700 €, ny premie: 5 485,87
Ansvarsfö rsä kring (för skada som kommunens personal förorsakar
utomstående)
Premie: 1305,76 (oförändrad)
Lösegendom:
självrisk idag 250 €, premie: 1 642,34
ny självrisk 1 000 €, ny premie 2 431,16
Premiehöjningen är pga tillägg för extrako stnadsförsä kringen
allrisk/annan skadehändelse för reningsverket.

+

Apparatförsä kring(Iphone)
premie idag 53 € (900 euro)
sänker beloppet till 500 € och premien sjunker till 35 €
Ecke rö frivilliga brandkår
självrisk idag 250 €, premie: 219,26
ny självrisk 1 000 €, ny premie: 187,51
Ecke rö befolkningsskydd (lö söre)
självrisk idag 250 €, premie: 39,54
ny självrisk 1 000 €, ny premie: 44,02
pga att läckage lagts till i försäkringen.
Skog sförsäkringarna oförändrade.Närmare specifikationer och offert i
bilaga till kallelsen.
KD-FÖ RSLAG
Försä kringarna uppdateras enligt beredningen ovan.
BESLUT :
Enligt förslag.
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Kst § 70
ELEKT RONISK ÄRENDEHANT ERING:
Kommunstyrelsen har haft två st Ipad på prov och de senaste kallelserna
har varit både i elektronisk form och som vanliga pappersutskick.
Bilagorna har ännu inte skic kats elekt roniskt eftersom skanning och
utskic k av bilagor i elektronisk form kräver en bättre skanner.
Avsi kten är att vi redan i maj 2012 kunde delvis ta i bruk KommunOffice
ärendehanteringsprogrammet. Landskapsregeringen undersöke r oc kså
möjligheterna till ett gemensamt elektroniskt ärendehanteringsprogram
på Åland. För att effektivt kunna utnyttja E-förvaltning bör kommunens
arkivplan vara godkänd och uppdaterad.
I samband med att vi strävar efter en elektronisk ärendehantering blir det
också naturligt att styrelsen och eventuellt nämnder kan godkänna att
kallelser med bilagor skicka s elekt roniskt.
För att detta ska fungera behöver berörda förtroendevalda få tillgång till
dator och närförbindelse. Det kan förverkligas med att kommunen skaffar
Ipad eller bärbara datorer. Dessa tas då med till mötet och det gäller då i
detta fall enbart styrel sens kallelser.
Det andra alternativet är att kommunen har i mötesrummet datorer och
att förtroendevalda kan ha med en minnesstic ka med kallelsen och
bilagor lagrade. I detta fall förutsätter man att folk använder sina egna
datorer och nät till att ladda ner möteskallelser och bilagor.
Om datorerna hålls i mötesrummet så kan även nämnderna utnyttja
denna möjlighet
KD-FÖ RSLAG
Offerter för bärbara datorer och ny kopieringsmaskin inbegärs.
BESLUT :
Enligt förslag.
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Kst § 71
ANHÅLLAN OM TAXIT ILLST ÅND
I dagens läge f inns 4 taxistillstånd i kommunen.
Sivs taxi har 3 tillstånd och Eckerö taxi har 1 tillstånd. Mats Granesäter kör på
Susanne A unérs tillstånd.
If all skolskjutsarna nästa år körs av Susanne Aunér och öv riga köror av Mats
Granesäter be höv s ytterligare ett taxitillstånd i kommunen.
Landskapsreg ering en har utly st ett taxitillstånd men ingen had e ansökt om att f å
det. Kontrollerat med traf ikav delningen 2.3.2012.
Mats Granesäter ska ansöka om ett taxistillstånd if all han önskar ett sådant.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar inf ör landskapsre gerin gs traf ikav delning att Mats
Granesäter bev iljas ett taxitillstånd, förutsatt att Granesäter ansöker om tillstånd.
BESLU T:
Kommunstyrelsen förordar ingen anhållan om tillstånd ef tersom ingen ansökan
om tillstånd i Eckerö inom utsatt tid inlämnats till landskapsrege ringe ns
registratur 8.3.2012.
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Kst § 72
OMFÖRDEL NINGS BU DGE T 2011
Följande överskridningar i investeringsbudget 2011 behandlas:
Kommunkansli adb program, skolning
Överskridning 6729 €
(installation, skolning, fakturerings och löneprogram, pågått flera år)
Solgården adb program
Överskridning 6185 €
(stor skillnad mellan offert och faktiska kostnader)
Branddepån
Överskridning 6955 €
Den gemensamma räddningsnämnden konstaterar arbetet slutfört
gällande ventilationssy stemet och anhåller om att kommunstyrelsen i
Ecke rö konstaterar överskridningen i bokslutet.
Avlopp kyrkoby
Överskridning 6142 €
Avlopp T orp 1
Överskridning 26129 € (överskridning totalt för projektet men inte i
budget 2011)
Socialnämnden
Överskridningar främst gällande lönekostnader. Närmare uppgifter
kan pre sentera s först då återbetalning från DGH förverkligats.
KD-FÖ RSLAG
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige konstaterar överskridningar i
bokslutet 2011.
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Kst § 72

BESLUT :
Styrelsen återremitterade ärendet för ny beredning.
Förklaringar till överskridningarna bör presentera s på nästa möte. Vid
projekt gäller överskridningar för hela projektet och inte bara för
budgetåret. Styrelsen önskar oc kså att nämnderna gör regelbundna
uppföljningar av ekonomin.
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INFORMATIONSÄRE NDE, RESERVATION
Ål kommunallag 29 §. Reserv ation
Den som deltagit i beslutsfattandet i ett kommunalt organ och då lagt
fram ett motförslag eller röstat motbeslutet har rätt att reservera sig mot
beslutet. Den som föredrar ärendet har rätt att reserve ra sig mot ett
beslut som avviker från beslutsförslaget. En reservation kan motiveras
skriftligen. En skriftlig motivering skall lämnas senast då protokollet
justeras och skall fogas till protokollet.
Kommunstyrelsen beslöt 7.2 .2012 § 35 att för att undvika missförstånd
begärs skriftliga reservationer som bifogas protokollet.
En ledamot eller en föredragande som reserverat sig är inte ansvarig för
beslutet. Rätt att reservera sig har endast ledamot som har deltagit i
beslutsfattandet inom organet och antingen röstat mot beslutet eller
framställt ett motförslag. Även föredragande har denna rätt.
Föredraganden har rätt att reservera sig mot beslutet endast om beslutet
avviker från föredragandens beslutsförslag i ärendet. Det går inte att
reservera sig om man röstat blankt.
Den som har re serve rat sig undgår juridiskt ansvar för be slutet. För
föredraganden är detta det enda säkra sättet att befrias från ansvar. Fö r
en ledamot räcker det att det framgår av protokollet hur han har röstat.
Om protokollet visar att ledamoten inte har röstat för det förslag som
gäller som beslut i ärendet, är ledamoten inte heller ansvarig för det
beslut som majoriteten i organet har fattat.
En avvikande mening som en ledamot av ett organ har anmält är av
betydelse för det juridiska an svaret vid slutna val och eventuellt också
när en ledamot har framställt ett förslag som sedan har förfallit i brist på
understöd. I si stnämnda fall ska det förfallna förslaget dock framgå av
protokollet. Också annars borde det alltid framgå av protokollet hur
ledamöterna i ett organ har röstat.
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Kst § 73
I vår kommunallag står inget om tid, när man senast ska ha re serverat
sig, mer än att en skriftlig reservation ska lämnas sena st då protokollet
justeras. Detta till skillnad mot Finlands kommunallag där det står att
reservationen ska göra s genast efter att beslutet har fattats (dvs inom
samma ärendepunkt).
Motiveringarna till varför man reserverar sig mot beslutet ska vara
sa kliga, några andra sätt att påverka innehållet i motiveringarna finns inte
vad jag kan se. I Sverige kan man reserve ra sig mot beslutsmotiveringen
men inte här.

KD-FÖRSLAG:
Antecknas för kännedom.
BESLU T:
Enligt f örslag med tilläget att ärendet delges f ullmäktige.
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Kst § 74
ANMÄLNINGSÄRE NDE N
-

Ekonomiskt utfall per 29.2
Motorbanan
Kommunala styrdo kument
Räddnings- och kri splan
Kort rapport från lagtinget, disku ssion om kommunernas framtid
1.3.2012
Dissku ssion på Museibyrån 9.3 om Post- och T ullhuset
Kommunens arrendeavtal
LR-planer på enhetligt e-förvaltning på Åland

BESLUT :
Anteckna s för kännedom.
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