SAMMAN TRÄDESK ALLE LSE

ECKERÖ KOMM UN
KOMMUNS TYRELSEN

Sammanträdestid

Tisda gen den 8.5.2012 kl 19.00 – 23.45

Sammanträdesplats

Kommunkansli, Överby

F Ö RE D RA G NI N G S L I ST A
1.

Kst § 109

Kallelse och beslutförhet.

2.

Kst § 110

Val av protokolljusterare, tid och plats.

3.

Kst § 111

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

4.

Kst § 112

Bokslut 2011

5.

Kst § 113

Motion: Anskaffning av portabel hörselslinga

6.

Kst § 114

Motion: Införande av äldreråd

7.

Kst § 115

Överlåtelse av kommunstandar

8.

Kst § 116

Ansö kan om utmärkelsetec ken

9.

Kst § 117

Facebook sida för Eckerö kommun

10.

Kst § 118

Ansö kan om befrielse för kommunalt uppdrag

11.

Kst § 119

Principer för ersättning för dataglasögon

12.

Kst § 120

Revidering av anslutningsavtal för avlopp

13.

Kst § 121

Ytbeläggningar sommaren 2012

14.

Kst § 122

Vattenanslutning Storby byalag

15.

Kst § 123

Avloppsanslutning Christiansund

16.

Kst § 124

Ändring av villkor i anslutningsavtal för avlopp

17.

Kst § 125

Utlåtande över ansökan om trafiktillstånd

18.

Kst § 126

Försäljning av traktor och släpvagn

19.

Kst § 127

Anmälningsärenden

Ecke rö den 3.5.2012
Rune Söderlund
Kommunstyrelseordförande

1

EC KERÖ KOM M UN
KOMMU NSTY RELSEN

SAMM ANTRÄ DESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

KOMMUNS TYRELSEN

8.5.2012

8

Plats och tid

Kommunkansli i Överby tisdagen 8.5.2012 kl 19.00 – 23.45

Beslutande

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

Ordf.
Vice ordf.
ledm
ledm
ledm

Föredragande

Kennet Lundström

Kommundirektör

Öv riga närvarande

Paragrafer
Underskrifter

Protokollj ustering
Ort och ti d

109 – 127
Ordförande

Sekreterare

Rune Söderlund

Kennet Lundström

Ecke rö torsdagen den 10.5. 2012, kl. 17.00

Kerstin Wikgren

Jan-Anders Öström

Protokollet framlagt till
påseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby den 11.5. 2012 kl 15.00.

Intygar

Kennet Lundström

Utdra gets riktighet
bestyrks
Ort och ti d

Underskrift

Nr

EC KERÖ KOM M UN

SAMM ANTRÄ DESPROTOKOLL

Sida
Organ

§nr Sammanträdesdatum

KOMMUNS TY RELSEN

109-111

2

8.5.2012

KALLELSE OC H BESL U TFÖR HET
Kst § 109
BESLUT :
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

VAL AV PRO TO KOLLJ USTER ARE, TI D OC H PLA TS.
Kst § 110
BESLUT :
T ill protokolljusterare valdes Kerstin Wikgren och Jan-Anders Öström.
Protokolljustering torsdag 10.5 kl 17.00 på kommunkansliet.

GODK ÄN NA NDE OCH KOMPLETTE RING AV FÖRE DR AGNINGSLISTAN
Kst § 111
BESLUT :
Föredragningslistan godkändes.

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

KOMMU NSTY RELSEN

112

3

8.5.2012

BO KSLU T OC H VER KSAMH ETSB ERÄ TTELS E 2011

Kst § 112

Kommunstyrelsen erhåller med detta utskick balansbok för
verksamhetsåret 2011.
Kommunrevision är planerad att genomföras den 15 och 23 maj 2012.
KD-FÖRSLA G
Kommunstyrelsen godkänner och undertecknar bokslut och
verksamhetsberättelse för år 2011 och överlämnar balansboken till
kommunens revisorer för granskning.
Bokslutsårets överskott 795 726,20 € överförs till kontot överskott från
tidigare år.
BESLUT :
Kommunstyrelsen godkände och undertecknade bokslut och
verksamhetsberättelse för år 2011 och överlämnar balansboken till
kommunens revisorer för granskning.
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att bokslutsårets
överskott 795 726,20 € överförs till kontot överskott från tidigare år.

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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SAMM ANTRÄ DESPROTOKOLL

Sida
Organ

§nr Sammanträdesdatum

KOMMUNFUL LMÄK TI GE
KOMMUNSTY RELSEN

41
113

4

16.2.2012
8.5.2012

M OTION: ANSKAFFNING AV PORT ABEL HÖRSELSLINGA
Kfg § 41
Sanna Söderlund inlämnade en motion om att Eckerö kommun ska inhandla
en portabel hörselslinga för att utöka kommunens tillgänglighet. Motionen i
bilaga till kallelsen.
Ärendet remitterades till kommunstyrelsen för beredning.
Kst § 113
Pris på fast slinga med mikrofo n hängan de från taket:
Proloop C ( XL-150M) slinförstärka re
515,00€ 0%skatt
Sennheiser mikrofon 205,00€ 0%skatt
Förlängningskabel + tillbehör
120,00€ 0%skatt
+slingkabel (2x0,75 mm3 eller 1,5 mm3) samt installation ifall den inte
installeras själv
Pris på portabel slingväska med trådlös mikrofon:
Väska innehållande:
Proloop C (XL-150M) slingförstärkare
815,00€ 0%skatt
Incl.kabelvinda 60m + kabelvinda 30m, med RCA-snabbkopplingar
Sennheiser G2 trådlös hand-/slips-/madonna-mikrofon
á 740,00€ 0%skatt
Incl. XLR-koppling till slingförstärkare
Slingförstärkarens datablad kan hämtas från www.horsam. se och
mikrofonernas data från www.finfonic.fi
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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KOMMUNFUL LMÄK TI GE
KOMMUNSTY RELSEN

41
113
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16.2.2012
8.5.2012

KD-FÖ RSLAG
Kommunkansli anskaffar en portabel hörselslinga och anhåller om
tilläggsbudget för ändamålet.
BESLUT :
Kommunstyrelsen anskaffar en portabel hörselslinga till kommunen.
Styrelsen föreslår att socialnämnden budgeterar för en fast hörselslinga till
Solgården för nästa år. Ärendet delges fullmäktige för kännedom.

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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SAMM ANTRÄ DESPROTOKOLL
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Organ
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KOMMUNF UL LMÄK TI GE
KOMMUNS TY RELSEN

70
114

6

19.4.2012
8.5.2012

Kfg § 70

MOTIO N, INFÖ RA NDE AV ÄL DRE RÅD
Kst § 114
Sanna Söderlund inlämnade på fullmäktigemöte 19.4.2012 en motion om
införande av äldreråd.
KD-FÖ RSLAG
Ärendet överförs till socialnämnden för beredning.
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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KOMMU NSTY RELSEN

115
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8.5.2012

Ö VERLÅ TELS E AV KO MMU NSTANDAR
Kst § 115
Verksamhetsledare Bertil Nordin anhåller om att Eckerö kommun överlåter
till Folkhälsan den redan utlånade kommunstandaren.
KD-FÖRSL A G
Eckerö kommun överlåter kommunstandaren till Folkhälsan.
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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KOMMU NSTY RELSEN

116
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8.5.2012

ANSÖKAN OM U TMÄR KELS ETEC KEN
Kst § 116
Statens ämbetsverk på Åland ber om förslag på personer förtjänta av de
utmärkelsetecken som Republikens President beviljar på
självständighetsdagen 2012. Förslagen ska vara ämbetsverket tillhanda senast
4.6.2012.
KD-FÖRSL A G
Eckerö kommun ansöker inte detta år om utmärkelsetecken. Däremot
uppvaktas personal och förtroendevalda som fyller jämna år på sedvanligt sätt
enligt fastställda principer.
BESLUT :
Kommunstyrelsen ansöker om utmärkelsetecken för Daghemsföreståndare
Gun Sivén. Hon har på ett föredömligt sätt skött sitt arbete under 30 år i
Eckerö kommun. Arbetet har utförts inom givna budgetramar och trots detta
har både barnens, föräldrarnas och personalens behov beaktats på bästa
tänkbara sätt.
Gun har varit med sen daghemmet grundades och har under 30 år i
samarbete med kommunen ständigt utvecklat daghemmet till ett
modernt och välfungerande daghem. Gun har också arbetat mycket för
barn med särskilda behov.

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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KOMMU NSTY RELSEN

117
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8.5.2012

FAC EBOO K SIDA FÖ R EC KERÖ KO MMUN
Kst § 117
Sociala me dier fyller idag viktiga funktioner i informationsförmedling,
ömsesidig dialog och gemenskap mellan kommunen, invånarna och
sommargästerna. Genom facebook kan kommunen snabbt nå ut med aktuell
information och folk har möjlighet att på ett smidigt sätt hålla kontakt med tex
kommunförvaltning.
Allt som skrivs på en kommunal sida är offentliga handlingar och bör i princip
arkiveras. Facebook upprätthåller också arkiv och det är tillräckligt att
disk ussioner och kommentarer arkiveras på facebook.
Avsikten är att på Eckerö kommuns facebook meddelas aktuell information,
händelser i kommunen, möten och att protokoll är framlagda. Enhetschefer,
avdelningschefer, kommundirektör, kanslist och styrelseordförande görs till
administratörer för sidan och kan uppdatera information. Kommundirektören
kan delegera frågor till tjänstemän och politiker. Den huvudsakliga
uppdateringen sker på kommunkansli. Utveckling och förbättring av sidan
sker kontinuerligt.
Eckerö kommuns facebook sida blir en mötesplats med aktuell info och
möjlighet till dialog
-

Vem som helst kan ”gilla” sidan och delta i den öppna dialogen
Inte tillåtet med sekretessbelagd info, osakligheter, kränkningar eller
kommersiell reklam.
Var och en ansvarar för egna kommentarer
Inlägg på kommunens sida blir allmänna handlingar

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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KOMMU NSTY RELSEN

-

117

10

8.5.2012

Administratörerna har rätt att fritt radera bland upplagt material
Inlägg som blir raderade arkiveras. Olagliga inlä gg kan polisanmälas
Ansvarig redaktör är kommundirektören

KD-FÖ RSLAG
Ecke rö kommun öppnar en egen Facebook sida.
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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KOMMU NSTY RELSEN
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8.5.2012

ANSÖKAN OM BEFR IELS E FÖR KO MMU NALT UPPRDAG
Kst § 118
Håkan Häggblom har muntligt begärt befrielse från uppdraget som näringsoch kulturnämndens sekreterare.
Enligt AKT A 2012-2013 § 11 kan individuella lönetillägg utbetalas på basis
av arbetstagarens arbetsprestation. Det individuella tillägget kan sänkas eller
höjas om det sker väsentliga förändringar i arbetsuppgifterna.
Kanslipersonalen har fått i uppgift att klargöra kortsiktiga och långsiktiga
målsättningar med sitt arbete. Dessa diskuteras tillsammans med KD på
utvecklingssamtal och en gemensam överenskommelse uppgörs. Den
individuella lönesättningen kommer att baseras på hur arbetet utförts i enlighet
med de överenskomna målsättningarna.

KD- FÖRSLA G
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Häggblom beviljas
befrielse och att KD Kennet Lundström övertar uppdraget tillfälligt under år
2012 varefter arrangemanget utvärderas.
BESLUT :
Kommunstyrelsen avslog ansökan om befrielse.

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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KOMMU NSTY RELSEN
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8.5.2012

PRINC IP ER FÖ R ERSÄ TTN ING FÖ R DA TAGLASÖGO N
Kst § 119
Kommunen har såsom arbetsgivare skyldighet att ersätta kostnader för
dataglasö gon då optiker eller ögonläkare bedömt att någon av kommunens
anställda är i behov av sådana för sitt arbete. (Lagen, rikslagstiftningen, om
skydd i arbete § 48 om arbete vid bildskärm 22.12.1993/1405/ § 7).
Enligt arbetarskyddsförvaltningens ”Arbete vid bildskärm” bör särskilda
glasö gon för bildskärmsarbete anskaffas när följande villkor uppfylls; ”Innan
särskilda glasö gon som används vid bildskärmsarbete anskaffas skall
företagshälsovården klarlägga ergonomin kring bildskärmsarbetsplatsen och
försöka anpassa arbetsplatsen så att den är lämplig för arbetstagaren. Ofta är
det möjligt att genom ändringar och nya lösningar skapa en arbetsplats där
arbetstagaren utan besvär kan arbeta med vanliga för allmänt bruk avsedda
glasö gon. Vanligtvis är det endast arbetstagare som lider av åldersynthet och
har sådana synproblem som inte kan lösas ergonomiskt som behöver
bildskärmsglasögon. Bildskärmsglasö gon skiljer sig från vanliga gla sögon
vanligtvis genom avvikande styrka, linstyp och linskonstruktion. Glasögon
som inte skiljer sig från glasögon avsedda för privat bruk är inte särskilda
glasö gon fastän de används endast i arbetet. Arbetsgivaren skall skaffa åt
arbetstagaren bildskärmsglasö gon om det tydligt framgår av optikerns eller
ögonläkarens utlåtande att vanliga för privat bruk avsedda gla sögon inte
lämpar sig i arbetet och att arbetstagaren behöver särskilda glasögon för
bildskärmsarbetet. Av utlåtandet som skickas till företagshälsovården skall
framgå på vilket sätt bildskärmsgla sögon skiljer sig från vanliga, för privat
bruk avsedda. Ett ytterligare kriterium som bör uppfyllas är att arbetstagaren
tillbringar minst 50% av arbetstiden med bildskärmsar bete.

Protokolljusterarnas signatur
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påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
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Kst § 119
Kommunstyrelsen beslöt Kst 155 (6.6.2006) att högsta ersättningen för bågar
till dataglasögon uppgår till 110 euro.
Kommunkansliet har fått förfrågningar om principer för beviljandet av
ersättning och därför förtydligas principerna för att undvika missförstånd.
KD- FÖRSLA G
Anställd av kommunen erhåller dataglasögon/bildskärmsglasögon av
kommunen förutsatt att följande villkor uppfylls med hänvisning till
statsrådets beslut om arbete vid bildskärm 22.12.1993/1405;
- den anställda bör arbeta mer än 50% av arbetstiden bakom bildskärm (avgörs
av förmannen).
- anställd som jobbar mindre än 50% totalt för kommunen erhåller inte
glasö gon av kommunen.
- den anställda kan inte arbeta bakom bildskärm utan särskilda glasö gon (se
intyget av ögonläkare/optiker)
- intyg av ögonläkare/optiker att den anställda behöver särskilda glasögon med
referens till arbetsplatsen. I regel går det till så att företagshälsovården
remitterar den anställda till ögonläkare/optiker för undersökning. Dock kan
anställd på eget bevåg uppsöka ögonläkare/optiker för erhållande av nämnda
intyg.
Kommunen står också för ögonundersökningen (dock inte oftare än vart 5 år)
förutsatt att det framkommer att undersökningen gjorts i första hand med
tanke på nämnda glasögon.
- kommunen ersätter glasen till 100% och bågarna till max. 110 €.
Ersättningen betalas mot uppvisande av kvitto samt nämnda intyg. Försäljaren
ska specificera kostnaden för glas och bågar.
Protokolljusterarnas signatur
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Kst § 119
Kommunstyrelsen beslöt Kst 155 (6.6.2006) att högsta ersättningen för bågar
till dataglasögon uppgår till 110 euro. Glasögonen är kommunens egendom
och bör förvaras på arbetsplatsen. Anställd som slutar arbeta för kommunen
kan köpa glasögonen av kommunen. Priset är då hälften av kommunens
kostnader för glasögonen (kommunens del) dock så att priset minskar med
20% per år så att priset är 0 € efter 5 år.
Kostnaderna för glasögonen godkänns av närmaste förman och påförs
respektive resultatområde.
BESLUT :
Enligt förslag.
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25.04.2012
8.5.2012

REVIDERI NG AV ANSL UTNINGSVIL LKO R.
T N § 33
Upptogs till behandling revidering av anslutningsvillkor för vatten- och
avloppsabonnenter.
VAT T ENANSLUTNINGAR.
• Anslutningsavtalets villkor skall följas.
• Eventuella marklov sköt s av abonnenten.
• Arbetet utförs av kommunen anvisade direktiv samt anslutningspunkt.
• Anslutningsavtal skall underteckna s före arbetet påbörjas.
• Abo nnen ten skall meddela kommunen i go d tid före
inkopplin gsarbetet påb örj as.
• I anslutningskostnaden ingår sadel, ventil, spindelförlängare,
vattenmätare, vattenmätarkonsol och två styc ken
avstängningsventiler.
• Abonnenten bekostar alla resterande arbets- och materialkostnader.
• Abonnenten ombesörjer själv anlitande av valfri entreprenör.
• Inkoppling skall ske sena st 1 år efter avtalets undertecknande.
• Vattenmätaren placeras i frostfritt utrymme som skall godkännas av
tekniska nämnden, likaså skall vattenanslutningen fram till
vattenmätaren läggas på frostfritt djup eller förses med värmekabel.
• Vattenledningens tryckkla ss 10 kg. Dimension 40 mm.

•
•
•
•
•
•
•
•

AVLOPPSANSLUT NINGAR.
Anslutningsavtalets villkor skall följas.
Ev entuella marklov sköts av abonnenten.
Arbetet utförs av kommunen anvisade direktiv samt anslutningspunkt.
Anslutningsav tal skall undertecknas före arbetet påbörj as.
Abo nnen ten skall meddela kommunen i go d tid före
inkopplin gsarbetet påb örj as.
Abonnenten bekostar alla arbets- och materialkostnader
Abonnenten ombesörjer själv anlitande av valfri entreprenör.
Inkoppling skall ske sena st 1 år efter avtalets undertecknande.
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T N § 33 forts.
•
•
•

Rensb runn för avlopp placeras på lämplig plats på tomten.
Anslutningsavtal skall underteckna s före arbetet påbörjas.
Om abonne nten redan är v attenabon nent skall vattenmätaren
avläsas när av loppsanslutninge n är klar, och meddelas
kommunen.

Punkter med sv art text har tillkommit i v illkoren.
FÖRSLAG:
T ekniska nämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige att godkänna de reviderade villkoren.
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige att godkänna de reviderade villkoren.
Kst § 120
KD-FÖ RSLAG
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner de
reviderade villkoren.
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Kst § 120 forts.
John Hilander, understödd av Kerstin Wikg ren föreslog att KD-förslaget
omfattas med tillägget att nödvändig information delges abonnenterna.
Kommunen bör ha insyn, möjlighet till granskning och kontroll över hela
anslutningsproce ssen, samt att kommunteknikern har ansvar för att
arbetet blir gjort på rätt sätt.
Jan-Anders Ö st röm föreslog understödd av Christina Jansson att KDförslaget omfattas med tillägget att nödvändig information delges
abonnenterna. Kommunen bör ha insyn, möjlighet till granskning och
kontroll över hela anslutningsproce ssen, samt att kommunteknikern har
ansvar för att arbetet blir gjort på rätt sätt. Dessutom ska kommunen
bistå vid behov vid ansökningar om marklov och anlitandet av
entreprenör för arbetet.
Efter avslutad disku ssion kon staterade ordförande att två från
föredragandes förslag avvikande förslag vunnit understöd, varför han
föreslog omröstning.
Omröstningsproportionen fastställdes så att den som röstar för Hilanders
förslag säger JA och den som röstar för Ö st röms förslag säger NEJ.
För Hilanders förslag röstade Kerstin Wikgren och John Hilander.
För Ö ströms förslag röstade Christina Jansson, Jan-Anders Ö ström och
Rune Söderlund.
BESLUT :
Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning i enlighet med Öström s förslag
att KD-förslaget omfattas med tillägget att nödvändig information delges
abonnenterna. Kommunen bör ha insyn, möjlighet till granskning och
kontroll över hela anslutningsproce ssen, samt att kommunteknikern har
ansvar för att arbetet blir gjort på rätt sätt. Dessutom ska kommunen
bistå vid behov vid ansökningar om marklov och anlitandet av
entreprenör för arbetet.
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YTBEL ÄGGNI NGAR SOMMAREN 2012
T N § 32
Upptogs till behandling ytbeläggningar sommaren 2012.
Kommunteknikern har begärt in offerter på ytbeläggning sommaren 2012
av Rafaels AB och Lemminkäinen Infra Oy.
Offerterna skall inlämnas sena st den 25.04.2012, kl. 15.00.
Offertförfrågan se föregående sammanträdes bilaga 10/2.
FÖRSLAG:
T ekniska nämnden besluter att anta den offert som är lägst under
förutsättning att budgeterade medel inte överskrids.
BESLUT :
T ekniska nämnden öppnade anbuden enligt följande:
Ab RAFAEL
MJOG
ABT

5,63 €/m2 exkl,moms 23 %.
6,92 €/m2 exkl.moms 23 %.

Lemminkäinen
MJOG
6,09 €/m2 exkl.moms 23 %.
ABT
7,68 €/m2 exkl.moms 23 %.
T ekniska nämnden beslöt därefter att anta Ab RAFAEL som entreprenör
för sommarens ytbeläggningar.
S-viksvägen
Södergatan
Bostad sgator
Totalt

37.158,00
15.362,40
15.570,00
68.090,40

€
€
€
€

Grundförbättring Etapp III 50.100,00 €

Budgetmedel
Budgetmedel
Budgetmedel
Totalt

45.000,00 €
19.000,00 €
33.000,00 €
97.000,00 €

Budgetmedel 72.000,00 €

Om ytbeläggning även på Etapp III ske r i år är ko stnaden 34.061,50 €
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T N § 32 forts.
T ekniska nämnden begär in kommunstyrelsen s och kommunfullmäktiges
syn på att tidigare lägga ytbeläggningen på Skeppsvi ksvägen Etapp III
med en omfördelning av investeringsbudgeten.
Kst § 121
Sommarens ytbeläggningar blir enligt inkomna offerter billigare än
budgeterat och därför är det motiverat att även färdigställa
Skepp sviksvägen etapp III. Budgetmedel omfördelas enligt följande:
S-viksvägen
Södergatan
Bostad sgator
Totalt

37.158,00
15.362,40
15.570,00
68.090,40

€
€
€
€

Bg 40.000 (-5.000)
Bg 19.000,00 €
Bg 23.000,00 € (- 10.000)
Totalt 82.000,00 €

Grundförbättring Etapp III 50.100,00 €
Budgetmedel 52.000,00 €
(-20.000)
Om ytbeläggning även på Etapp III ske r i år är ko stnaden 34.061,50 €
T otalt ske r en omfördelning av investereringsbudgeten på 35.000 € som
kan användas för S-vi ksvägen etapp III ytbeläggning.
KD-FÖ RSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att
investeringsbudgeten omfördelas enligt beredningen ovan så att
ytbeläggning på Skeppsvi ksvägen etapp III kan föreverkligas i år 2012.
BESLUT :
Enligt förslag med en anteckning om ifall ytbeläggning utförs enligt
förslag så spara s oc kså underhållsko stnader för vägen.
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VA TTE NA NSLU TNI NG S TO RBY BY AL AG.
T N § 43
Storby byalag ansöker om sommarvatten till en plats vid Kyrksundet, där
byalaget ämnar igångsätta kolonilotter.
Storby byalag ansöker därfö r om befrielse från anslutningsavgiften,, se
ansö kan som bilaga 9/3.
FÖRSLAG:
T ekniska nämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige att bevilja Storby byalag befrielse från
anslutningsavgiften, men att grundavgifter och förbrukningsavgift skall
erläggas.
BESLU T:

T ekniska nämnden beslöt att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige att bevilja Storby byalag befrielse från
anslutningsavgiften, men att grundavgifter och förbrukningsavgift skall
erläggas.

Kst § 122
Storby byalags initiativ är ett gott exempel på hur ett byalag kan bidra till
utveckling av kommunen. Kolonilotter ger odlingsmöjligheter för
kommuninvånare som inte har egen tomt. Verksamheten är allmännyttig
och kan befrias från anslutningsavgift.
KD-FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Storby byalag
beviljas befrielse från anslutningsavgiften, men att grundavgifter och
förbrukningsavgift skall erläggas.
BESLUT :
Enligt förslag under förutsättning att alla kommuninvånare bör ha lika
möjlighet att hyra en odlingslott.
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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
KD-har bekantat 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 efterskänker 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 efterskänker hela anslutningsavgiften
- Mattsson anser att han fått fel eller bristande information gällande
pumpstation och anslutningsavgift

KD-förslag
- Luktproblemet åtgärdas
- Kommunen efterskänker 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. Nytt 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.

Kst § 123

Kommuntekniker Run e Smår oos ha r diskuterat med Sune Mattsson och
Mattsson godkä nner och un dertecknar a nslutningsav talet om pt 18 i avtalet
raderas.
Punkt 18 har tillkommit 25.5.19 89 då f ullmäktige beslöt att ”v arje del ägar e är
skyldig utan ersättning avstå mark som behöv s f ör by ggande och underh åll av
ledning till hans egna byggnader. Likaså är ha n skyldig att mot skälig
skadeersättning tillåta by ggande och und erhåll av kommunens öv riga v atten och
av loppsledningar i de n mån de går öv er hans mark.”
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KD-FÖRSLAG
En skrif tlig öv erenskommelse uppgjor des 8.5.2012 m ellan KD som
representerar kommune n och Sune Mattsson. De öv erenskomna villkoren v ar
att pumpstationen står kv ar på sin nuv arande plats öv er sommarsäsongen och
att luktproblem åtgärdas med f ilter eller på an nat sätt. Flyttningsåtgärderna
utf örs f örst på hösten.

BESLU T:
Kommunstyrelsen hänv isar till tidigare beslut § 67.
Anslutningsav talet inte är godkänt och undertecknat och ingen ömsesidig
öv erenskommelse om ersättning presenterats in nan mötet och därf ör f lyttas
stationen bort f rån Mattssons mark. Kommu nsty relsen konstaterade att
öv erenskommelsen mellan Mattson och Kommundirektör inte löser de övriga
probleme n med pumpstatione n. Tekniska nämn den anv isar Mattsson till en ny
inkopplin gspunkt.
Mattson betala r tömninga r enligt externslamstaxa f rån den da gen som Mattsson
kopplas bort f rån av loppsanslutningen som gjorts på hans e get initiativ utan
giltigt anslutningsavtal. Ny inkopplingspunkt anv isas då ny pumpstation tas i
bruk. Externslamtaxa betalas tills Mattsson är inkopp lad till kommun alt avlopp
och tills anslutningsav tal är undertecknat. Även öv riga ersättningsf rågor bör vara
lösta.
Ärendet öv erf örs till tekniska nämnden f ör omedelbar v erkställighet.
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R EVID ER ING AV ANSLUTNINGSAV TAL
Kst § 124
Punkt 18 i anslutningsav tal f ör av lopp har tillkommit 2 5.5.1989 då f ullmäktige
beslöt att ”varje delägare är sky ldig utan ersättning av stå mark som behöv s f ör
by ggande och under håll av ledning till hans egn a by ggnader. Likaså är han
skyldig att mot skälig skadeersättning tillåta byggande och unde rhåll av
kommunens öv riga v atten och av loppsledni ngar i den må n d e g år öv er ha ns
mark.”
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår att f ullmäktige godkänner att punkt 18 ra deras f rån
av talet.

BESLUT:

Kommunstyrelsen remitterade ärendet till tekniska nämnden för beredning.
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U TLÅTAN DE Ö V ER ANSÖ KAN O M TR AFIKTILLSTÅND
Kst § 125
Ålands landskapsregering inbe gär Eckerö kommuns utlåtande över bifogade
Mats Granesäter, Nils Andersson och Susanne Aunérs ansökan om
trafiktillstånd.
Ett trafiktillstånd för yrkesmässig beställningstrafik med personbil med
Eckerö som stationsplats har varit utannonserat två gånger utan sökande. I
Eckerö kommun finns för närvarande två vanliga trafiktillstånd för
yrkesmässig trafik med personbil och två skolskjutstillstånd.
Utlåtandet bör vara landskapsregeringen tillhanda senast 11.5.2012.
Skolnämnden beslöt 25.4.2012 meddela att de sökta tillstånden behövs, det
finns ett klart behov av dessa för skolskjuts. Skolnämnden tog inte ställning
till personernas ansökan utan enbart till att det finns ett behov av dessa
tillstånd med tanke på skolskjutsbehovet. Skolnämnden förordar tillstånden.
Beslöts vidare framföra att frågan om trafiktillstånd i allmänhet med,
hänvisning till tiden för när skolskjutsar skall uppgöras, om möjligt bör vara
klar tidigare. Skolnämnden emotser en handläggning från Lr sida i skyndsam
ordning.
KD-FÖRSL A G
Kommunstyrelsen anser att de sökta tillstånden behövs i Eckerö kommun för
att täcka behovet av både skolskjutsar och övrig taxi. Kommunstyrelsen
önskar att Mats Granesäter, Susanne Aunér och Nils Andersson beviljas
tillstånd i enlighet med ansökan.
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Kst § 125
BESLUT :
För att lösa taxiproblemen i Eckerö förordar kommunstyrelsen för Ålands
landskapsregerin g att:
-

Nils Ander sson beviljas fortsatt tillstånd enligt anhållan
Susanne A unér beviljas skolskjutstillstånd förutsatt att Mats Granesäter får
trafiktillstånd
Mats Granesäter beviljas trafiktillstånd
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FÖRSÄ LJNING AV TRA K TO R OCH SLÄPV AGN
T N § 20
Kommunen har ingen nytta av den testamenterade Valmet traktor årsmodell
1977 med tillhörande schaktblad och bakskopa samt släpvagn 2009. Motorn
läcker olja via vevaxeltätningarna. Bakaxeln läcker olja vid högra bakhjulet.
Batteriet bör förnyas. Generatorn är spruc ken. Spräc kt ba kruta. Belysning,
värmefläkt och blinkljus bör reparera s. Spricko r i framdäcken.
FÖRSLAG
T ekniska nämnden besluter att sälja Valmet traktor årsmodelle 1977 med
tillhörande schaktblad och bakskopa samt släpvagn årsmodell 2009.
Separata anbud dels på Valmet traktor årsmodell 1977 med tillhörande
scha ktblad och bakskopa och släpvagn årsmodell 2009. Annons i Eckerö info
i april, enligt bilaga till kallelsen TN § 20 (2/2).
BESLUT :
T ekniska nämnden besluter att föreslå kommunstyrelsen att sälja Valmet
traktor å rsmodell 1977 med tillhörande schaktblad och bakskopa. Annons i
Ecke rö Info i april.
Kst § 91
KD-förslag
Kommunstyrelsen godkänner tekniska nämndens förslag med tillägget att
släpvagnen också kan bjudas ut till försäljning med villkoret att
kommunsty relsen har rätt att förka sta eller godkänna anbuden.
BESLUT :
Enligt förslag med tillägget att traktor och släpvagn säljs separat och att
intäkterna från försäljningen placeras på Rafael Mattsson s fond.
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Kst § 126
Anbud som inkommit inom utsatt tid öppnades 2.5.2012 på kommunkansli.
Närvarande st yrelseordförande Rune Söderlund, kommuntekniker Rune
Småroos och Kommundirektör Kennet Lundström.
Priserna är inklusive moms 23% om inte annat uttryckligen framkommit i
anbuden. Följande anbud har inkommit:
Släpv agn:
Jonhard Jansson
Kai Jaakkola
T ommy Nordin
Sjöbodskogens stugor
Eddie Eckerman
Sixten Blomqvist
Folke Karlström

1600 €
1500 €
2600 €
520 €
1140 €
1150 €
1500 €

Traktor:
Eddie Eckerman
Bengt Westerholm
Lisette Jansson

1610 €
2109,70 € (moms 0%)
575 €

KD-FÖRSL A G
Släpva gnen säls till T ommy Nordin för 2600 € inklusive moms 23 % och
T raktorn säljs till Bengt Westerholm för 2109,70 exklusive moms.
BESLUT :
Enligt förslag.
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ANMÄLNINGSÄREND EN
Kst § 127

Arbetsuppgifter på kommunkansli
Kommundirektörsavtal
Sista inlämningsda g för Eckerö info
Skatteuppföljning
Budgetuppföljning
Likvidation av Ålands Industrihus
Utbetalning av understöd för stödundervisning 2011
T röskelvärden för offentlig upphandling
KD-FÖRSL A G
Antecknas för kännedom.
BESLUT :
Antecknades för kännedom.
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