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Sammanträdestid

Tisda gen den 19.3.2013 kl 19.00 – 22.15

Sammanträdesplats

Kommunkansli, Överby

F Ö RE D RA G NI N G S L I ST A
1.

Kst § 61

Kallelse och beslutförhet.

2.

Kst § 62

Val av protokolljusterare, tid och plats.

3.

Kst § 63

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

4.

Kst § 64

T illäggs och omfördelningsbudget

5.

Kst § 65

Avtal om handledningsarvode för prakti kanter

6.

Kst § 66

Bokslut 2012, preliminärt

7.

Kst § 67

Anställning av socialarbetare

8.

Kst § 68

Justering av socialsekreteraren s uppgiftsbaserade lön

9.

Kst § 69

Alandia Squere Dancers festival

10.

Kst § 70

Avtal om köp av teknikertjänster

11.

Kst § 71

Anhållan om korrigering av vägnamn

12.

Kst § 72

Enkät om skolgång i KHS eller GHS

14.

Kst § 73

Ekergården s möbler

15.

Kst § 74

Fast ställande av lönenivå för Kommuntekniker

16.

Kst § 75

Disku ssion med Hammarlands kommun

17.

Kst § 76

Lön för serviceman

Ecke rö den 15.3.2013
Rune Söderlund,
Kommunstyrelseordförande
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Plats och tid

Kommunkansli i Överby tisdagen 19.3.2013 kl 19.00 – 22.15

Beslutande

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

Ordf.
ledm
ledm
ledm
ledm

Föredragande

Kennet Lundström

Kommundirektör

Öv riga närvarande

Marie Löfström
Henrietta Hellström
Maarit Grönlund

Fullmäktigeordf.
Fullmäktiges viceordförande
Kommunekonom (§ 61 – 67)

Paragrafer
Underskrifter

Protokollj ustering
Ort och ti d

61 – 75
Ordförande

Sekreterare

Rune Söderlund

Kennet Lundström

Ecke rö 20.3.2013 kl 16.00

Christina Jansson

John Hila nder

Pr otokollet till påseende

Kommunkansliet i Överby den 21.3.2012 kl 15.00

Intygar

Kennet Lundström

Utdra gets riktighet
bestyrks
Ort och ti d

Underskrift
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KALLELSE OC H BESL U TFÖR HET
Kst § 61
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 § 62
KD-FÖRS LAG :
T ill protokolljusterare väljs Chri stina Jansson och John Hilander.
Protokolljustering 20.3.2013 kl 16.00 i kommunkansli, Eckerö.
BESLU T: Enligt förslag.

GODK ÄN NA NDE OCH KOMPLETTE RING AV FÖRE DR AGNINGSLISTAN
Kst § 63
KD-FÖRS LAG :
Föredragningslistan godkänns.
BESLU T: Enligt förslag med tillägget att disku ssion med Hammarland
angående samarbetet meddelas sty relsen samt att servicemannens lön
upptas som extra ärenden.
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Kst § 64
TILLÄGGS OCH OMFÖRDELNINGSBUDGET

T illäggs- och omfördelningsbudget i bilaga. Styrelsen diskuterar ärendet.

KD-FÖRS LAG :
Kommunstyrelsen godkänner tilläggs- och omfördelningsbudget enligt bilaga och
förordar ärendet för kommunfullmäktige.
BESLU T: Enligt förslag.
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AVTAL OM HANDLEDARARVODE FÖR PRAKTIKANTER

Förslag till avtal i bilaga.

Ålands gymnasium ordnar, enligt 6 § landskapslag om gymnasie utbildning (ÅFS
13:2011, 15.2.2011), utbildning bl.a. genom praktiska arbetsuppgifter och som
lärande i arbete. Den aktuella utbildningsformen sker mestadels på en arbetsplats,
vilket ska föregås av ett skriftligt avtal mellan skolan och kommunen. Detta avtal
uppfyller de i 12 § landskapslag om gymnasie utbildnin g fastställda kraven på
föregående avtalsreglering mellan skolan och den arbetsgivare på vars arbetsplats
de praktiska arbetsuppgifterna utförs.
Kommunen åtar sig att tillhandahålla praktik/inlärning i arbete för studerande från
Ålands gymnasium. Praktiken tillhandahålls genom att studerande de ltar i det
dagliga ar betet hos kommunen och utför de arbetsuppgifter som de tilldelas av
handledaren.
Syftet med praktiken är att studerande ska få praktisk erfarenhet av det dagliga
arbetet .
På skolans särskilda be gäran kan yrkesprov och fristående examina avläggas.
Skolan ersätter kommunen för måltider, arbetskläder, skyddskläder och personlig
skyddsutrustning samt handledararvode för praktiktiden enligt nedanstående:
Ty p av e rsättningErsätts
Måltidsersättning X

Ersätts inte Belopp
5,90/stud

Arbetskläder
Skyddsklä der
Pers. utrustning
Handledararvode X

X
X
X
100€/stud.

Anm ärkning
Beloppet uppges
per dag
En uppsättning
En uppsättning
En uppsättning
Beloppet uppges
per vecka
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Kst § 65

Omfattar praktikperioden inte en full vecka beräknas handledararvodet per dag, så
att antal praktikdagar dela s på antal arbetsdagar under veckan, vilket tal
multipliceras med veckoarvodet.
Kommunen fakturerar Skolan månadsvis i efterskott för upplupna kostnader, i
fakturan ska anges studerandena s namn och praktikperiod. Ersättningen erläggs
utan moms.
KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen godkänner avtal om praktik och inlärning enligt bilaga.
BESLU T: Enligt förslag.
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Kst § 66
BOKSLUT 2012, PRELIMINÄRT

Preliminärt bokslut 2012 i bilaga till kallelsen.
KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen diskuterar preliminärt bokslut 2012 och antecknar
ärendet för kännedom.
BESLU T: Enligt förslag med tillägget att överskridningarna specificeras
till nästa möte.
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ANSTÄL LNIN G AV SOCIALA RBETA 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.
Kst § 68
Jolita Andziulaitiene anställdes som vik. socialarbetare för perioden
02.01 – 31.03.2013. Jolita kommer på tjänstemannanivå att anställas
också under perioden 01.04 – 30.6.2013.
På grund av omfattande barnskydd sarbete finns behov av att redan nu
sä kerställa att tillräcklig personalresurs finns för att täcka behoven under
sommaren. Ärendet diskuterat med socialsekretaren.
KD-FÖRS LAG
Styrelsen anställer Jolita Andziulaitiene som vik. socialarbetare under
perioden 01.07 – 30.09.2013, till en omfattning av 22 timmar/vecka. Lön
utgår enligt tidigare beslut.
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Kst § 67
.
John Hilander föreslog, understödd av Kerstin Wikgren att tjänsten
utannonseras att sö ka s pånytt med tillträde till tjänsten 1.6.2013.
Jan-Anders Ö ström föreslog, understödd av Rune Söderlund att ärendet
återremitteras för ny beredning för att utreda behovet av socialarbetare.
Efter avslutad disku ssion kon staterade ordförande att två understödda
förslag presenterat s varför omrö stning verkställdes.
Omröstningspropositionen fast ställdes så att den som rö star för
Hilanders säger JA och den som rö star för Ö ström s förslag säger NEJ.
För Hilanders förslag röstade John Hilander, Kerstin Wikgren och
Christina Jansson.
För Ö ströms förslag röstade Jan-Anders Ö ström och Rune Söderlund.
BESLU T:
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med Hilanders förslag att tjänsten
utannonseras att sö ka s pånytt med tillträde till tjänsten 1.6.2013.
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JUSTERIN G AV SOCI ALSEK RETE RA RENS UPPGI F TSRE LATER ADE LÖ N
Enligt AKT A KAP II § 5 ska följande värderingsfakto rer följas vid då den
uppgiftsbaserade lönen bestäms.
”Vid bedömningen av uppgifternas svårighetsgrad beaktas det kunnande som
behövs i arbetet (kunskaper, färdigheter, omdö me), vilka verkningar och vilket
ansvar arbetet medför (o mfattning, varaktighet, ledarskap och inverkan på
verksamhetsbetingelserna), vilken grad av samarbetsförmåga som behövs
(växelverkan, social kompetens) samt arbets miljön, om inte den behöriga
myndigheten beslutar tillämpa andra objektiva faktorer.”

Socialsekreteraren har som avdelningschef för socialvården som helhet ett
brett ansvarsområde; ver ksamhet (socialkansliet, äldreoms orgen,
barnomsor gen och för- och eftermiddagsvården), personal (ca 30 personer
varav två mellanchefer) och ekonomiförvaltning. Socia lsekreteraren är
föredragande i socialnämnden och arbetar operativt som ansvarig inom
socialvårdens alla områden, dvs. individ- och familjeomsorg,
handikappservice, missbrukarvård och specialoms org.
För att hantera det omfattande arbetet krävs gedigen yrkeskunskap inom
socialvårdens alla arbetsomr åden, social kompetens, för måga till
växelv erkan och för måga att leda personal. Sammantaget kräver arbetet
välutvecklade individuella färdigheter och ett mycket gott personligt
omdöme.
Vik. socialsekreterare Jonna Gr anber g har socionomutbildning från Örebro
universitet, nära två års utbildning inom ledarskap, personalarbete, arbetsoch organisationspsykologi, personalekonomi, arbetsrätt och arbets miljö
samt snart en magisterexamen i socialt arbete från Lunds universitet.
Granberg har sedan tidigare arbetserfarenhet av socia lt arbete och har
arbetat som vik. socialsekreter are inom Eckerö kommun sedan november
2011.
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Socialsekreterare Andrea Björnhuvud har en pol.mag examen i
utvecklingspsykologi. Hon har också utbildning i och studier inom
pedagogik, skolpsykologi, ungdomsvetenskap, hälsovård, jur idik bl.a.
socialrätt arbetsrätt.
Enligt AKTA Bilaga 4 § 1 befinner sig den administrativa ledningen inom
socialvården utanför lönesättningen. Det kan doc k konstateras att lönenivån
för socialsekreteraren i Eckerö släpar efter den övriga lönenivån för ledande
tjänstemän in om soc ialförvaltning på fasta Åland. Medellönen för övriga
ledande tjänstemän var år 2012, 3 756, 10 euro (Lemland, Hammar land,
Finström/Geta, Sund/Vårdö, Saltvik, Lumparland), medan grundlönen för
Ec kerö kommuns socialsekr eterare låg på 3 439, 24 €. Inkluderat den årliga
lönejuster ingen är soc ialsekreterarens lön år 2013, 3 520,96 euro.
Ec kerö kommuns socialsekr eterares uppgiftsrelaterade lön bör justeras så
att den åtminstone motsvarar den lägsta lön som idag tillämpas för en
annan (socialsekreterare eller socialchef) ledande tjänsteman på Åland.
KD- FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen justerar socialsekreterarens uppgif tsrelaterade lö n med
200 € tillägg per månad från och med 01.04.2013, så att den motsvarar den
lägsta lön som idag tillämpas för ledande tjänstemän inom socialförvaltning
på Åland.
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BESLU T:
Kerstin Wi kgren föreslog, understödd av John Hilander att löneförhöjningen inte
godkänns.
Jan-Anders Öst röm, understödd av Rune Söderlund att tillägget utbetalas enligt
KD-förslag.
Efter avslutad disku ssion kon staterade ordförande att två understödda förslag
presenterat s varför omrö stning verkställdes.
Omröstningspropo sitionen fastställdes så att den som rö star för Hilanders förslag
säger JA och den som rö star för Ö ström s förslag säger NEJ.
För Hilanders förslag röstade John Hilander och Kerstin Wikg ren och för Öströms
förslag rö stade Christina Jansson, Jan-Anders Ö ström och Rune Söderlund.
Kommunstyrelsen beslöt enligt Öström s förslag att tillägget på 200 euro utbetalas
fr.o.m 1.4 (lönen fastställs till 3720, 96 år 2013)
Kerstin Wi kgren re serverade sig mot beslutet.
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SQ UARE DA NC E- FES TIVA L
Nn § 82

Representanter för Ålands Squaredancers r.f var på besök och
presenterade hela upplägget för Convention 2013 på Eckeröhallen.
Föreningen genomgick hela det planerade upplägget med bl.a
marknadsföring, boende, transporter, utspisning, sjukvård och
ordningsvakter för de beräknade ca 800 st besökarna.
BE SLUT
Nämnden ansåg hela evenemanget vara mycket positivt för hela
bygden och mottog informationen med glädje och lovade stöda
evenemanget.
Nämnden kommer redan nu att stöda evenemanget genom
annonsering i information om Convention 2013 som kommer att delas
ut på Conventio n 2012 som hålls i Märsta, Sverige. I samband med
utdelning av information finns möjlighet för Eckerö kommun att
bifoga material om kommunen vilket nämnden ansågs som mycket
positivt. Nämnden kommer att hålla kontakten med arrangörerna och
återkomma i budgetbehandlingen för år 2013 med mera konkreta
förslag till stöd för evenemanget.

Nn § 6

Nämnden har redan beviljat 500 euro för stöd till tryckning av
Information om Convention 2013 samt överlämnat Eckeröbroschyren
för utdelning i samband med Convention 2012 i Märsta. Nämnden bör
fortsättningsvis hålla kontakt med arrangörerna av Convention 2013
samt stöda dem på bästa sätt.
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Nämnden konstaterade att utlovat stöd har beviljats och beslöt att
fortsättningsvis hålla kontakt med arrangörerna för att närmare
disk utera upplägget för Convention 2013 i höst.
Nn § 10.

FÖRSLA G.
Nämnden bör ta kontakt med arrangörerna och efterhöra mera
konkreta förslag på hur vi skall gå vidare med arrangemanget.
BE SLUT
Nämnden omfattade enhälligt förslaget.

Nn § 22

FÖRSLA G
Alandia Square Dancers kommer att deltaga i mötet och informera om
hur planeringen framskrider. Nämnden bör även diskutera hur vi kan
stöda arrangemangen och hjälpa till för en lyckad tillställning.
BE SLUT
Representanter för Alandia Square Dancers deltog i sammanträdet och
informerade om Convention 2013, redan nu är ett ca 600 dansare
anmälda. Allt fortlöper som planerat förutom att massinkvartering för
unga dansare ännu saknas. Skolnämnden har tyvärr avslagit deras
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ansökan om inkvartering i skolans gymnastiksal. De söker nu
alternativt boende på Eckerö gärna inom gångavstånd
från Eckeröhallen. Hotellen, stugbyar och Ekeborg är redan
uppbokade av dansare, nämnden och representanterna diskuterade
alternativa inkvarteringsställen men det mest lämpliga vore skolan.
Nämnden lovade ta upp ärendet i Kommunstyrelsen och försöka få till
ett lov om att få använda gymnastiksalen. Vid eventuell övernattning
kommer nattvakt att finnas på skolan och Alandia Square dancers
lovade att vid ett senare tillfälle komma till skolan och ha uppvisning
och prova på tillfälle för eleverna och lärare. Under
Conventiondagarna kommer kommunen att marknadsföra sig medels
Eckerötidningen och broschyren som finns tillgängliga för alla
dansare och besökare. Jörgen Lundqvist har tidigare lovat ställa upp
som guide för besökarna, nämnden lovade efterhöra med Lundqvist
om erbjudan de fortfarande står kvar.Det framfördes också önskemål
om att Närings- och kulturnämnden skulle sponsorera busstransporter
när dansare skall in till Mariehamn för bl.a uppvisningsdan s.
Nämnden har i budgeten ett anslag för stöd av Convention 2013 om
1.000,- vilket enhälligt beslöt att skall betalas till Alandia Square
dancers i stöd för att användas i marknadsföring, transporter
m.m.Nämnden och Alandia Square dancers hade en mycket positiv
disk ussion där många frågetecken klargjordes och nya och positiva
kontakter skapades.
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SKN 14.3.2012
Bila ga: 7/1/2012 Rubricerad ansökan
8/1/2012 Uthyrningsregler
Alandia Square Dancers har tilldelats uppgiften att ordna föreningens
Convention 10.5. – 12.5.2013. ”Inom squaredansen är Convention en
stor händelse som går av stapeln en gång per år. År 2011 stod Göteborg
som arrangör och 2012 kommer Märsta att hålla i trådarna.” Föreningen
räknar med att det kommer dansare från hela Norden och år 2011 i Göteborg
deltog cirka 1.000 dansare. Till Convention hör att arrangörerna
skall erbjuda masslogi och Alandia Square Dancers vänder sig därför till
skolnämnden i Eckerö för att höra om Eckerö skola får användas för
logi.
Enligt kommunfullmäktiges be slut kan ”föreningar och organisationer
m ed hemort i Eckerö få hyra skolan för övernattning m ot en kostnad av
9,20 euro per person och natt. För övriga utom stående föreningar och
organisationer har skolnämnden en m ycket restriktiv hållning vad gäller
att hyra ut skolan för övernattning. Endast i sådana fall där skolan haft
kontakt m ed andra skolor och elever är det möjligt att vid kontakter och
utbyten upplåta skolan för övernattning. Uthyrning innefattande logi avgörs
av skolnäm nden, övriga uthyrningar avgörs av skolföreståndaren.”
Förslag: Hänvisan de till de av kommunfullmäktige 29.10.2009, § 96 fastställda
regler som gäller för uthyrning av Eckerö skola avslår skol- och fritidsnämnden
Alandia Square Dancers anhållan om att få använda Eckerö
skola för logi den 10.5. – 12.5.2013.
Beslut: Skolnämnden omfattade förslaget.
---------------------.
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Skolnämnden 5.3.2012
Skolnämndens ordförande informerade om att ärendet diskuterars i
kommunen.
Beslut: Skolnämnden står fast vid sitt tidigare beslut.
Kst § 70
KD- FÖ RSLAG
Kommunstyrelsen föreslår att Alandia Square dancers undantagsvis kan utnyttja
skolan för logi 9 – 12.5.2013 eftersom gruppen behöver alternativt boende på
Eckerö inom gångavstånd från Eckeröhallen. Hotellen, stugbyar och Ekeborg är
redan uppbokade.
BESLU T:
Enligt förslag med tillägget att ärendet förordas för fullmäktige. Skolnämndens
behandling bifoga s bere dningen. Paragrafen justerades omedelbart.
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Kst § 70
AV TA L OM KÖP AV TE KNI KER TJ ÄNS TE R

Kommuntekniker Rune Småroos har erbjudit sig att hjälpa till med olika
arbetsuppgifter även efter sin pensionering enligt skilt avtal.
T ekniska nämnden beslöt 13.3.2013 § 19 att kommunteknikern tillsammans med
KD uppgör arbetsavtal för att sköta löpande arbetsuppgifter.
KD- FÖ RSLAG
Avtal uppgörs för tiden 1.4 – 30.9.2013. Avtalet kan vid behov förlängas. Lön som
utbetalas är 39 €/h enligt timredovisning. Arbetsuppgifter och omfattning av arbetet
som ska utföras klargörs i samråd med nämndordförandena och KD. Arbetstiden är
ti – to, fr.o.m kl 11.00 -enligt vad löpande arbetsuppgifter kräver.
BESLU T:
Avtal uppgörs för tiden 1.4 – 30.6.2013. Avtalet kan vid behov förlängas. Lön som
utbetalas är 39 €/h enligt timredovisning. Arbetsuppgifter och omfattning av arbetet
som ska utföras klargörs i samråd med nämndordförandena och KD. Arbetstiden är
ti – to, fr.o.m kl 11.00 -enligt vad löpande arbetsuppgifter kräver, max 48 h/mån.
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YRKA NDE PÅ KORRIGERING AV VÄGNAM N.
Kst § 34

En anonym anhållan om korrigering av vägnamn har inkommit till
kommunkan sliet. Bilaga till kallelsen
KD-FÖ RSLAG:
Kommunstyrelsen begär att närings- och kulturnämnden utreder
tillsammans med väglaget ifall det finns skäl till korrigering.
BESLUT :
Enligt förslag.

Nn § 24

FÖRSLAG
Efter begäran om komplettering av Kommunstyrelsen s beslut har
information om att det gäller vägarna Vargkulavägen och Nya
valbergsvägen i Storby.Nämnda vägar har ett väglag som redan
behandlat ärendet och deras beslut i ärendet bifogas protokollet.
Nämnden föreslår att den anonyma anhållan ej beviljas utan
fast ställda vägnamn Vargkulavägen och Nya Valbergsvägen
fortsättningsvis skall gälla.
BESLUT:
Nämnden beslöt enhälligt avslå anhållan om namnbyte på vägarna.

Kst § 72

KD-FÖRS LAG:
Nämnda vägar har ett väglag som redan behandlat ärendet och
deras be slut i ärendet bifogas protokollet.
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att den anonyma anhållan
ej beviljas utan fast ställda vägnamn Vargkulavägen och Nya
Valbergsvägen fortsättningsvis skall gälla.
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BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att den anonyma anhållan ej beviljas utan
fast ställda vägnamn Vargkulavägen och Nya Valbergsvägen
fortsättningsvis skall gälla.
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ENKÄ T OM SKOLGÅNG I GHS ELLER KHS

Högstadieeleve rnas skolgång i KHS elle r GHS - Enkät
SKN 4.12.2012
Bila ga: 3/8/2012
För att KHS skall kunna ta emot alla medlemskommunernas elever behöver
skolan byggas till med två klassrum.
Frågan om tillbyggnad av KH S me d två klassrum behandla des på
förbundsf ullmäktiges sammanträde den 25.10.2012. Förbundsfullmäktige
beslöt dock att först höra om medlemskommunerna är villiga att sända
sina blivande högstadie elever till andra skoldistrikt som kan ha möjlighet
att ta emot fler elever. I protokollet antecknades följande:
”Förbundsfullmäktige beslöt vidare uppm ana m edlem skomm unerna att
se över sina högstadieelevers kommande eventuella skolgång i GHS för
att m inska på behovet att bygga nya klassrum i KHS.”
NÅHD k.f har meddelat att Godby högstadieskola ( GH S) har möjlighet
att ta emot ca 50 elever från södra Åland.
Kommundirektören önskar att skolnämnden avger ett utlåtande i frågan.
Beslut: Skolnämnden antecknade att två kommuner som ingår i SÅH D har sagt
nej till utbyggnad av KH S. Eckerö kommun har förespråkat att KHS
byggs till. De kommuner som säger nej till utbyggnaden har ett ansvar
att lösa utrymmesbristen genom att avtala med NÅHD om elevplatser i
GH S. Skolnämnden föreslår vidare att om kommunstyrelsen överväger
att sända barnen till GH S bör först en enkätförfrågan utsändas till föräldrar
i Eckerö om eventuell skolgång i GHS.
----------------.
15.1.2013
K ST § 12
KD- FÖ RSLAG
Kommunstyrelsen önskar att skolnämnden sänder en enkätförfrågan till
föräldrar i Eckerö om eventuell skolgång i GH S.
BESLU T:
Kommunstyrelsen önskar att skolnämnden sänder en enkätförfrågan till
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både föräldrar och barn i skolan (åk 5,6) i Eckerö om eventuell skolgång i
GH S. Svar önskas till styrelsen inom februari.
----------------.
SKN 5.2.2013
Bila gor: 6/1/2013 Förslag till enkät
T ill enkäten skall fogas enbeskrivning över GH S och KH S. Respektive
rektor har fått i uppgift att göra en sådan senast till den 11.2.2013.
Förslag: Skolnämnden sänder ut bifoga d enkät till föräldrar i årskurs 1-5. Skolan
får till uppgift att distribuera enkäten till hemmen med barnen. Enkäten
returneras av barnen tillbaka senast den 28.2. till elevens lärare i ett
svarskuvert.
Beslut: Skolnämnden omfattade förslaget
--------------------.
Skolnämnden 5.3.2013
• Utökade gruppstorlekar så att elever ryms in i KHS befintliga byggnad
44 föräldrar gav möjlighet att besvara enkäten. 29 svar har inlämnats och
dessa är enligt följande:
Svarsalte rnativ Re sultat
Eckerö
• [ ] ja, vi kan tänka oss att vårt barn/våra barn går i GH S 4
• [ ] nej, vi kan inte tänka oss att vårt barn/våra barn ska gå i GH S 16
• [ ] vi kan inte eller vill inte i dagsläget ta ställning 9
Förslag: Skolnämnden översänder resultatet till kommunstyrelsen i Hammarland
Beslut: Skolnämnden omfattade förslaget
-------------------.
Kst § 73

KD-FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen kon staterar att det finns bland föräldrarna i Eckerö störst stöd för
att Eckeröelever går sin skolgång i KHS. Kommunstyrelsen önskar att KHS i första
hand ordnar undervisningen så att en utbyggnad inte behövs i detta skede.
BESLUT : Enligt förslag med tillägget att ärendet förordas fullmäktige. Paragrafen
justerades omedelbart.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2013

Eckerö den __/__2013

Sekr.

EC KERÖ KOM M UN

SAMM ANTRÄ DESPROTOKOLL

Sida
Organ

§nr Sammanträdesdatum

KOMMUNS TY RELSEN
Kst § 73

73

22

19.3.2013

EKERGÅRDENS MÖBLER

KD har konta ktat s angående de nya möblerna som anskaffats till
Ekergården. Enligt Eckerö församling är de nya möblerna opraktiska och
lokalen går inte att använda på ändamålsenligt sätt. Borden upplevs
stora och klumpiga och stolarna upplevs enligt Kyrkoherden som
obekväma. Stolarna går ej heller att stapla på varandra vilket försvårar
ett mångsidigt utnyttjande av utrymmet.
Fullmäktigemöte 21.3.2013 kommer att hållas på Ekergården och då har
fullmäktige möjlighet att bekanta sig med möblerna.
KD kontaktat solgården och man anser att stolarna är bra för äldre
personer eftersom stolarna är stabila.
Alternativen är att behålla nuvarande stolar eller skaffa nya.
KD-FÖRS LAG
Alternativen presenteras för de största användargrupperna och deras
åsikt i frågan beaktas och avgör fort satt behandling av ärendet.
BESLU T:
Ärendet antecknades för kännedom.
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FASTSTÄLLANDE AV LÖNENIVÅ FÖR KOMMUNTEKNIKER

Ett antal åländska kommuners lön för Kommuntekniker,
byggnadsinspektöre r, kommuningenjörer delges på mötet.
Information om rekryteringsprocessen för Kommuntekniker delges på
mötet.
KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen fast ställer lönenivå för
byggnadsinspektör/Kommuntekniker i Eckerö kommun.
BESLU T:
Kommunstyrelsens p re sidie löneförhandlar med kandidaterna.
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DISKUSSION MED H AMMARL ANDS KOMMU N
BESLUT:
Sammanställning och uträkningar över löner presenteras för
sty relsen.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2013

Eckerö den __/__2013

Sekr.

EC KERÖ KOM M UN

SAMM ANTRÄ DESPROTOKOLL

Sida
Organ

§nr Sammanträdesdatum

KOMMUNS TY RELSEN
Kst § 76

76

25

19.3.2013

LÖN FÖ R SERVICEMA N
Servicemannens lön diskuteras i styrel sen.
BESLUT:
John Hilander anmälde jäv, styrelsen konstaterade jäv och Hilander
avlägsnade sig från mötesrummet under ärendets behandling.
Jan-Anders Ö st röm föreslog att ärendet remitteras för beredning,
vilket enhälligt godkändes.
Paragrafen justerades omedelbart.
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