SAMMAN TRÄDESK ALLE LSE

ECKERÖ KOMM UN
TE KNIS KA NÄMN DEN

Sammanträdestid

Torsdagen den 14.04.2011 kl 19.00

Sammanträdesplats

Kommunkansliet i Överby.
F Ö RE D RA G NI N G S L I ST A

1.

TN § 29

Kallelse och beslutförhet.

2.

TN § 30

Val av protokolljusterare, tid och plats.

3.

TN § 31

Godkännande och komplettering av föredragningslistan.

4

TN § 32

Kommunal nämndstruktion i Eckerö kommun.

5

TN § 33

Avloppsanslutning – Johan Eklund.

6

TN § 34

Grundförbättring Skeppsviksvägen Etapp II.

7

TN § 35

Grundförbättring Södergatan.

8

TN § 36

Anhållan om tilläggsmedel från T ekniska nämnden.

9

TN § 37

Semestervikarie 2011.

10

TN § 38

Båtplatser 2011.

11

TN § 39

Ärenden till kännedom.

12

TN § 40

Vattenanslutning – Sven-Olof Lindholm,

13

TN § 41

Vattenanslutning – Gun-Britt Sagulin.

14

TN § 42

Vattenanslutning – Maj-Britt Nyman.

15

TN § 43

Belysningsfundament med uppstickande elkablar.

Ecke rö den 07.04.2011.
Rune Småroos
Kommuntekniker
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EC KERÖ KOM M UN

SAMM ANTRÄ DESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

TE KNISKA NÄMN DEN

14.04.2011.

Nr
3

Plats och tid

Kommungården i Överby torsdagen den 14.04.2011 kl 19.00 – 20.20.

Beslutande

John Hilander
Marcus Eri ksson
Birgitta Blomqvist
Sven-Erik Ca rlsson
Monica Häggblom
Petra Mattsson
Mattias Sjöström

Ordf. ej närv
Vice ordf. ej närv
ledm
ledm
ledm ej närv
ledm ej närv
ledm

Jan-Anders Öström
Karl- Fredr ik Mattsson

supp
supp

Rune Småroos

Kommuntekniker

Föredragande
Öv riga närvarande

Paragrafer

29 – 43

Underskrifter

T f.Ordförande

Sekreterare

Sven-Erik Ca rlsson

Rune Småroos

Protokollj ustering
Ort och ti d

Ecke rö fredagen den 15.04. 2011, kl. 15.00

Mattias Sjöström

Karl-Fredrik Mattsson

Protokollet framlagt till
påseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby måndagen den 18.04. 2011 kl 09.00.

Intygar

Rune Småroos

Utdra gets riktighet
bestyrks
Ort och ti d

Underskrift

EC KERÖ KOM M UN

SAMM ANTRÄ DESPROTOKOLL

Sida
§nr Sammanträdesdatum
TEKNIS KA NÄMN DEN

29 - 31

2

14.04.2011.

KALLELSE OC H BESL U TFÖR HET
T N § 29
BESLUT :
T ekniska nämnden valde enhälligt Sven-Erik Carlsson till mötets
ordförande för kvällen.
Sammanträdet konstaterades därefter vara lagligen sammankallat och
beslutfört.

VAL AV PRO TO KOLLJ USTER ARE, TI D OC H PLA TS.
T N § 30
BESLUT :
Att justera dagens sammanträdesprotokoll utsågs Mattias Sjöström och
Karl-Fredrik Matt sson. Justering fredagen den 15.04.2011, kl. 15.00.

GODK ÄN NA NDE OCH KOMPLETTE RING AV FÖRE DR AGNINGSLISTAN
T N § 31
BESLUT :
Föredragningslistan godkändes med följande tillägg.
40. Vattenanslutning – Sven-Olof Lindholm
41. Vattenanslutning – Gun-Britt Sagulin
42. Vattenanslutning – Maj-Britt Nyman
43. Belysningsfundament med uppstickande elkablar.

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
§nr Sammanträdesdatum
KOMMUNS TY RELSEN
TEKNIS KA NÄMN DEN

77
32

3

15.03.2011.
14.04.2011.

KOMMUNA L NÄMNDI NS TRUK TION I E CKE RÖ KOMMUN.
Kst § 77
I samband med den pågående revideringen av Förvaltningsstadga för
Ecke rö kommun, inleddes en disku ssion om kommunens fort satta
nämndstruktur. De förändringar som kan aktualisera s och omfattas av
kommunfullmäktiges beslut skulle därmed träda i kraft inför nästa
mandatperiod efter kommunalvalet 2011 och beaktas i
nomineringsförfarandet dessförinnan.
BAKGRUND
Kommunerna består juridiskt sett av en förtroendevald beslutsstru ktur
med kommunfullmäktige som högsta beslutande organ och
kommunstyrelsen som dess verkställande instans med erforderlig
beslutsdelegation. Kommunfullmäktige inrättar och tillsätter nämnderna.
Vissa nämnder är också obligatoriska enligt lagstiftning. T ill sådana
lagstadgade nämnder exempelvis Centralvalnämnd och
Biblioteksnämnd.
Kommunerna har i övrigt stort handlingsutrymme att själva utforma den
förtroendevalda nämnd- och beslutsordningen utifrån egna
förutsättningar. Denna kan variera med hänsyn till kommunens
befolkningsmängd och prioriterade frågor. Nämnder som räknas som
myndigheter och kan äga personalansvar, inrättas vanligen för att
behandla ärenden inom vissa bestämda verksamhets- och
ansvarsområden. Syftet är att tillgodose och
att underlätta ett förtroendevalt inflytande över beslut och verksamhet.
I landskapet Åland finns också sedan länge gemensamma nämnder
inom naturliga samarbetsområden som skola (högstadium) eller
brandväsende.
Propåer om gemensamma nämnder inom miljö-, byggnads- och
teknikområdet har tidigare framlagts i samarbetsdisku ssionerna med
Hammarlands kommun.
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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77
32
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15.03.2011.
14.04.2011.

Kst § 77 forts

.

T renden i såväl landskapet som i nordiska länderna, har gått mot allt
färre
eller sammanslagna nämnder med bredare ansvarsområden.
Detta har skett både med hänsyn till rekryteringsmöjligheterna av
tillräckligt många aktiva och intresserade förtroendevalda, men också för
att garantera en helhetssyn och ett samlat, integrerat ansvar över
kommunala verksamheter.
Integrerat beslutsfattande gäller t.ex. kommunal ekonomi, hållbar
utveckling, internationalisering m.m. T renden mot bredare kommunala
ansvarsområden för förtroendevalda, går däremot på kontrakurs med en
alltmer ämnesspecialiserad och fackorienterad tjänstemannakår.
Följande nämnder finns inrättade i Eckerö kommun utöver
Centralvalnämnden och gemensamma nämnder under innevarande
mandatperiod:
Socialnämnd
Miljö- och byggnadsnämnd
Teknisk nämnd
Skolnämnd
Näringsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd (biblioteksnämnd)
KOMMUNDIREKTÖRE NS FÖRSLAG
Uppdraget har bestått i att finna en alltmer kompakt och begränsad, men
motiverad och effektiv nämndstruktur. I detta syfte föreslås följande
förändringar som underställs nuvarande nämnder i ett formellt
remissförfarande. Kommunstyrelsen ön skar yttrande inom april månad
2011.

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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15.03.2011.
14.04.2011.

Kst § 77 forts.
1) Skol- och bildningsnämnd (övertager Kultur- och fritidsnämndens
ansvarsområden)
2) Plan- och byggnadsnämnd (fullföljer nuvarande uppgifter med ökad
tonvikt på kommunala planeringsinstrument)
3) Miljötekniknämnd (samgående Miljönämnd och T eknisk nämnd)
4) Näringsnämnden omvandlas till en näringsberedning med tre
ledamöter, varav en ledamot samtidigt ingår i kommunstyrelsen.
Näringsberedningen har tillgång till föredragande och se kreterare samt
verkställande tjänsteman på kommunens centralförvaltning.
Motiveringar
Kommunsektorn i landskapet Åland har ett synnerligen begränsat
tillsynsan svar inom miljöområdet medan kommunens Tekniska nämnd
svarar för miljöteknisk service i form av drift av reningsverk och
pumpstationer samt ett alltmer utbyggt kommunalt avloppsledningsnät.
Fastighetssköt seln som ingår i Tekniska nämndens ansvarsområde har
blivit alltmer inriktad på energieffektiviseringsåtgärder och
miljöanpassningar. Tillsyn över enskilda avlopp har ett naturligt samband
med kommunens övriga avloppshantering. Detta motiverar en
miljöteknisk nämnd.
Miljö- och byggnadsnämnden kommer i ökad utsträc kning att behöva
arbeta med planinstrumentet för kommunens långsiktiga
markanvändning, både i generalplaner och kommunöversikt samt
förekommande detaljplanläggning. Namnbytet till Plan- och
byggnadsnämnden markerar denna förändring men innebär ingen
förändring i sig vad avser gällande nämndinstruktion. Ansvaret som
renhållningsmyndighet överförs till Miljötekniknämnden som redan svarar
för miljöservice i vid bemärkelse men också kommunens
fastighetsförvaltning varvid synergieffekter torde föreligga.
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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15.03.2011.
14.04.2011.

Kst § 77 forts.
Ett parallellt förslag i den utsträc kning nuvarande nämndstruktur
behålles, är att minska antalet ledamöter i nämnderna till fem i
myndighetsutövande nämnder samt tre i Näringsnämnden (denna
möjlighet finns redan i instru ktionen) om Näringsnämnden ej omvandlas
till beredning varvid beslutsansvar vid myndighetsutövning åvilar
kommunstyrelsen).
Utöver detta tillställs Hammarlands kommun en förutsättningslös
förfrågan om synpunkter på en gemensam Socialnämnd eller i första
hand en gemensam socialförvaltning.
Hammarlands kommun tillställs också en förfrågan om förutsättningar
finns för andra gemensamma nämnder och samverkansorgan.
BESLUT
Kommunstyrelsen beslutade att vidtaga ett remissförfarande varvid
samtliga berörda kommunala nämnder i Eckerö kommun ombedes att
avge ett yttrande över följande föreslagna förändringar i den kommunala
nämndstrukturen.
1) En nyinrättad Skol- och bildningsnämnd som övertager Kultur- och
fritidsnämndens nuvarande ansvarsområden och personalansvar för
anställd personal.
2) En Plan- och byggnadsnämnd som i stort fullföljer Miljö- och
byggnadsnämndens nuvarande uppgifter med ökad tonvikt på
kommunala planeringsinstrument men överlämnar miljöärenden och
ansvar som renhållningsmyndighet till Miljötekniknämnden.

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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15.03.2011.
14.04.2011.

Kst § 77 forts.
3) En nyinrättad Miljötekniknämnd som övertager miljöuppgifter från den
nuvarande Miljö- och byggnadsnämnd och således innebär ett
samgående av tidigare Miljönämnd och Teknisk nämnd.
4) Näringsnämnden omvandlas till en näringsberedning med tre
ledamöter, varav en ledamot samtidigt ingår i kommunstyrelsen.
Näringsberedningen har fortsatt tillgång till föredragande och sekreterare
samt verkställande tjänsteman på kommunens centralförvaltning.
Näringsberedningen äger beslutsdelegation inom sin budget och
ansvarsområde enligt instru ktion medan erforderliga myndighetsbeslut
ombesörjs av kommunstyrel sen.
5. Såsom alternativförslag till förslag 2-3 tillfrågas nämnderna om
synpun kter på en Byggnadsteknisk nämnd som består av en
sammanslagning av den nuvarande Miljö- och byggnadsnämnden samt
T ekniska nämnden.
Hammarlands kommunstyrel se tillfrågas om kommunens bedömning av
inrättandet av gemensamma nämnder med Eckerö kommun och, om
sådant intresse finns, vilka nämnder som kan vara aktuella under den
närmaste mandatperioden eller i ett senare skede.
Ecke rö kommun riktar en särskild fråga till Hammarlands kommun om
möjligheten till en gemensam Socialnämnd med Hammarlands kommun.
De kommunala nämnderna och Hammarlands kommun ombedes att
inkomma med sina remissyttranden senast inom april månad 2011.

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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15.03.2011.
14.04.2011.

T N § 32
Kommunstyrelsen inbegär remissyttranden inom april månad 2011 på
följande punkter.
3 En nyinrättad Miljötekniknämnd som övertager miljöuppgifter från den
nuvarande Miljö- och byggnadsnämnd och således innebär ett
samgående av tidigare Miljönämnd och Teknisk nämnd.
5. Såsom alternativförslag till förslag 2-3 tillfrågas nämnderna om
synpun kter på en Byggnadsteknisk nämnd som består av en
sammanslagning av den nuvarande Miljö- och byggnadsnämnden samt
T ekniska nämnden.
DISKUSSION.
Efter en kortare disku ssion beslöt nämnden att ge följande utlåtande.
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt att förordar nuvarande nämndstruktur, med
den skillnaden att T ekniska nämnden övertar den praktiska hanteringen
och verkställigheten vad gäller avfallshantering, återvinning och
problemavfall. Byggnads- och miljönämnden har kvar miljövård samt ger
miljötillstånd för enskilda avlopp.

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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33

9

14.04.2011.

AVLOPPSANSL U TNI NG JOH AN EK LU ND, KYR KOBY.
T N § 33
Upptogs till behandling Lars-Johan Eklunds ansö kan om anslutning till
kommunens avloppsledningsnät, för fastigheten Eklunds RNr 2:47 i
Kyrkoby by. Anslutningsavgiften är 1.920,00 € inkl.moms 23%, vilken får
betalas i tre rater jämte 7 % ränta. Fastigheten ligger ca: 60 meter från
kommunens huvudledning. Av tal har undertecknats.
FÖRSLAG:
T ekniska nämnden besluter att godkänna anhållan, samt att följande
villkor skall uppfyllas:
• Anslutningsavtalets villkor skall följas.
• Eventuella marklov sköt s av abonnenten.
• Arbetet utförs av kommunen anvisade direktiv samt anslutningspunkt.
• Abonnenten bekostar alla arbets- och materialkostnader.
• Abonnenten ombesörjer själv anlitande av valfri entreprenör.
• Inkoppling skall ske sena st den 14.04.2012.
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt att omfattade förslaget.

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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34
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23.03.2011.
14.04.2011.

GRUNDF ÖRBÄ TTRI NG SKEPPSVIKSVÄGEN ETAPP II
T N § 18
I årets investeringsbudget finns upptaget medel för att grundförbättra
Skepp sviksvägen Etapp II, längd 1200 löpmeter.
Berörda markägare har kontaktas för att ge sitt samtyc ke för avverkning
av sly, buska r, grenar och ensta ka träd 1 meter från dikets ba kslänt.
Samtycket skall returneras senast den 18 mars 2011 till Tekniska
nämnden.
FÖRSLAG.
T ekniska nämnden besluter att utbjuda grundförbättring av
Skepp sviksvägen Etapp II på totalentreprenad, enligt förslag till
anbudsförfrågan, bilaga 4/2 och förslag till entreprenadprogram, enligt
bilaga 5/2.
Övriga plankartor, längdprofiler och tvärprofil om projektet finns till
påseende under sammanträdet.
BESLUT :
T ekniska nämnden konstaterade att det har uppstått problem med att få
marklov för grundförbättringen av Skeppsviksvägen och beslöt att kalla
berörda markägare till ett protokollför möte samt inbjuda representant
från trafikavdelningen att delta som sa kkunnig.
Mötet kallas via Eckerö info och med rekommenderat brev till berörda
markägare.
T ekniska nämnden kallas som vanligt.
Finansieringsstöd har ännu inte beviljats.
T N § 34.
Markägarna har kallats till ett protokollför disku ssionsmöte, måndagen
den 11.04.2011 kl. 19.00, angående grundförbättring av
Skepp sviksvägen Etapp II. T rafikavdelningens Stig Jansson deltar.
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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34
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23.03.2011.
14.04.2011.

T N § 34 forts.
Disku ssionsp rotokollet från sammanträdet delges T ekniska nämnden på
mötesdagen.
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt att anteckna sig diskussionsproto kollet till
kännedom samt att flukter uppsätt s på Skepp sviksvägen för att ge
markägarna möjlighet att på plats ge synpunkter på grundförbättringen
innan arbetet bjuds ut på entreprenad.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.
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23.03.2011.
14.04.2011.

GRUNDF ÖRBÄ TTRI NG SÖDE RGA TA N
T N § 19

I årets investeringsbudget finns upptaget medel för att grundförbättra
Södergatan, längd ca: 400 löpmeter.
Berörda markägare har kontaktas för att ge sitt samtyc ke för att kunna
grundförbättra och dikesförbättra släntlutningar på diken.
Samtycket skall returneras senast den 18 mars 2011 till Tekniska
nämnden.
FÖRSLAG.
T ekniska nämnden besluter att utbjuda grundförbättring av Södergatan
på totalentreprenad, enligt förslag till anbudsförfrågan, bilaga 6/2 och
förslag till entreprenadprogram, enligt bilaga 7/2.
Övriga plankartor och tvärprofil om projektet finns till påseende under
sammanträdet.
BESLUT :
T ekniska nämnden konstaterade att det har uppstått problem med att få
marklov för grundförbättringen av Södergatan och beslöt att kalla
berörda markägare till ett protokollför möte samt inbjuda representant
från trafikavdelningen att delta som sa kkunnig.
Mötet kallas via Eckerö info och med rekommenderat brev till berörda
markägare.
T ekniska nämnden kallas som vanligt.
Finansieringsstöd har beviljats.

T N § 35
Markägarna har kallats till ett protokollför disku ssionsmöte, måndagen
den 11.04.2011 kl. 19.00, angående grundförbättring av Södergatan.
T rafikavdelningens Stig Jansson deltar.
Disku ssionsp rotokollet från sammanträdet delges T ekniska nämnden på
mötesdagen.
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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T N § 35 forts.
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt att anteckna sig diskussionsproto kollet till
kännedom samt att flukter uppsätt s på Södergatan för att ge
markägarna möjlighet att på plats ge synpunkter på grundförbättringen.
Arbetet bjuds ut på entreprenad och vara färdigt senast den 15
november 2011.

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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21
38
36
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21.02.2011.
04.04.2011.
14.04.2011.

AN HÅL LA N OM TILL ÄGGSMEDEL F R ÅN TE KNIS KA N ÄMNDEN
Soc § 21
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga

– Nuvarande arbetsschema
– Förslag på nytt arbetsschema
– Ålands lås AB – Offert ”Rumslarm”
– Ålands lås AB – Offert ”Kodlås”

Det har visat sig att det finns behov av att utveckla en lugnare och
mindre enhet på Solgården, för personer som drabbats av t.ex.
demenssjukdom och andra som är i behov av en lugnare omgivning.
Med nuvarande arbetsst ruktur och -planering på servicehuset finns det
inte möjlighet att sköta ovanstående klienter fullt ut. Det innebär att
kommunen måste köpa tjänster från t.ex. De gamlas hem, vilket i
längden inte är ekonomiskt försvarbart. Dygn spri set är i nuskedet ca
168,00 € på DGH exklusive ko stnader för demensavdelningen. För de
pengarna skulle kommunen kunna utveckla sin egen äldreomsorg.
Fy siska möjligheter finns i och med att det inom befintliga lokaler finns ett
s. k. ”gruppboende”, vilket inte är i behov av större förändringsarbeten, för
att kunna fungera som någon form av lugnare enhet.
Om socialnämnden väljer att satsa på att pröva en sådan lösning
behöver vi investera i ett alarmsystem. Detaljer kring och pris för ett
lämpligt alarmsystem presenteras på möte.
För att kunna ge god vård och omsorg på ”en lugnare enhet” behöver
man utöka personalresurserna. Som bilaga finns det nuvarande
arbetsschemat samt ett nytt förslag på arbetsschema, som fungerar om
personalresu rserna utökas med 125 %, dvs. en befattning på 100 % och
en på 25 %. Äldreomsorgsledaren presenterar ko stnaderna för en
personalutökning närmare på mötet. Personalresurserna kan lösa s
genom att man utökar befintlig personal som arbetar deltid samt att
äldreomsorgsledaren anställer en tillfällig extra resurs på 100 % för sex
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månader. Denna utökning beräknas i nuskedet att rymmas inom årets
budgetram.
ÄLDREOMSORGSLEDARENS FÖ RSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att gå in för att
starta upp ”en lugnare enhet” från och med 28.2.2011 fram till
31.12.2011. Utvärdering av den nya verksamheten görs om ett halvt år,
alltså senast inom augusti månad. Efter utvärderingen kan nämnden ta
ställning om man ska permanenta den nya enheten.
Äldreomsorgsledaren föreslår också att nämnden besluter att godkänna
att äldreomsorgsledaren köper in den alarmutrustning som behövs samt
att nämnden godkänner att det anställs extra resurse r, som närvårdare,
på totalt 125 %, för tiden 28.2.–31.08.2011. Grundlönen för närvårdare är
enligt avtal, 04SOS06A, 2 127,70 €/månad för heltid.
På mötet presenterar äldreomsorg sledaren kostnader för behövlig
alarmutrustning. ”Rumslarm” inklusive alarmmatta, kostar 715,92 €/rum
och ”kodlås” till mellandörrarna till enheten kostar 1 628,94 €, enligt offert
från Ålands lås AB, priser ex klu sive moms. I detta skede räc ker det med
att man köper in ”rumslarm” till ett rum. Se bilaga för närmare uppgifter.
Den ”lugnare enheten” har sex klientrum och i nuskedet är det fyra
klienter som kan placeras dit. Det finns behov av en vårdplats på ”en
lugnare enhet” från och med slutet på februari. Just nu är det fullt på
DGH och man kan inte ge någon uppskattning på när det blir platser
lediga, vilket innebär att kommunen betalar straffavgift till ÅHS fram tills
det finns en lämplig vårdplats till förfogande. Dygnsavgiften på det egna
servicehuset var år 2009, 109,25 €/dygn.
Lönekostnaderna för en närvårdare uppskattas till 3 300,00 – 3450, 00
€/månad, inklusive pensions- och socialskydd savgifter samt ob-tillägg,
beroende på erfarenhetstillägg.
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SOCIALNÄMNDENS BESLUT :
Socialnämnden besluter att gå in för att starta upp ”en lugnare enhet” på
Solgården under tiden 28.2.– 31.12.2011 och att behövlig
alarmutrustning, ett ”rumslarm” och ”två kådlås”, be ställs enligt offerter.
En utvärdering görs inom augusti månad 2011. Äldreomsorgsledaren ser
över arbetsschemat s snedfördelning mellan de olika helgpassen där det
finns mera personal från tidig morgon varannan helg.
Socialnämnden besluter att föreslå inför kommunstyrelsen att det
anställs extra närvårdarresurse r på totalt 125 %, för i första hand tiden
2.3.– 31.08.2011, med grundlön enligt avtal 04SOS06A, 2 127,70
€/månad. Personalkostnaden uppskattas rymmas inom socialnämndens
budgetramar, eftersom det finns 65 000,00 € budgeterat för DGH, och
kommunen har ännu under år 2011 inte haft några kostnader för DG H.

-

Socialnämnden ger äldreomsorgsledaren i uppdrag att ta fram tydligare
ko stnad sredovisningar för omstruktureringen inför kommunstyrel sens
sammanträde 1 mars:
Vad är dygnsko stnaden på DGH med och utan demensenheten inräknad
Vad är Solgårdens nuvarande dygnsko stnad, samt Solgårdens
dygnsko stnad med en personal utökning på 125 %
Gullåsens st raffavgift
Mer specificerad uträkning på totala lönekostnaderna per månad för
närvårdare

Soc § 38
Ålands Lås & Säkerhet har inkommit med fakturor för installationen av
behövlig alarmutrustning, totalt 3 493,42 € inklusive moms.

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
§nr Sammanträdesdatum
SOCIAL NÄMN DEN
SOCIAL NÄMN DEN
TEKNIS KA NÄMN DEN

21
38
36

17

21.02.2011.
04.04.2011.
14.04.2011.

Soc § 38 forts.
ÄLDREOMSORGLEDA RENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledarens före slår att socialnämnden besluter att anhålla till
tekniska nämnden om tilläggsmedel för ovanstående kostnader eftersom
utrustningen bör bokföras på fastigheten.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
T N § 36
Bifogar offerter och fakturor som bilaga 1/3.
FÖRSLAG:
T ekniska nämnden besluter att uppta i årets tilläggsbudget 2.840,17 €
exklusive mervärde sskatt för ändamålet. Belastar konto 4390-5114
Byggande och underhåll av byggnader.
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt, enligt socialnämndens anhållan, att uppta i
årets tilläggsbudget 2.840,17 € exklusive mervärdesskatt för ändamålet.
Belastar konto 4390-5114 Byggande och underhåll av byggnader.
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SEMESTERVI KA RIE 2011.
T N § 37
Sommaren närmar sig och kommunen är i behov av en sommar vikarie
att utföra gräsklippning, möbelflyttning i skolan samt allmän
fastighetssköt sel. Sökande skall ha körkort.
FÖRSLAG.
T ekniska nämnden besluter att anställa Johan Henriksson som
sommarvika rie sommaren 2011.
Anställningstid 16.05.2011 – 08.09.2011.
Lön enligt tidigare anställning.
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt att anställa Johan Henriksson som
sommarvika rie sommaren 2011, han har tidigare varit
sommarvika rsommarvikarie i 5 säsonger under åren 2006-2010, och har
erfarenhet av de sysslor han skall sköta.
Anställningstid 16.05.2011 – 08.09.2011.
Lön enligt tidigare anställning.
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BÅ TP LA TSE R 2011.
T N § 38

År 2010 har båtplatser hyrt s av följande personer: 1. Krister Lindblom, 2.
Fredrik Jensen, 3. Sven-Åke Löf ström, 4. Ragul Lundin, 5. Ante
Pettersson 6. Ruben Sirén, 7. Dennis Mattsson, 8 Jussi Mäkelä, 9.
Nickla s Karlsson.
Samtliga fjolårets hyre sgäster vill fortsätta under år 2011.
Båtplatser 2011, bilaga 2/3
FÖRSLAG:
T ekniska nämnden besluter att anteckna sig ärendet till kännedom.
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt att anteckna sig ärendet till kännedom.
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ÄREN DEN TILL KÄNNE DOM
T N § 39

Arbetsdagbok Andrea s, mars, bilaga 3/3
Arbetsdagbok Arto, mars, bilaga 4/3
Månadsrapport mars RV, bilaga 5/3
Ecke rölinjen grå- och svartvatten mars, bilaga 6/3
Avloppsrapporter 3 st. mars, bilaga 7/3
Kallelse till diskussion smöte, bilaga 8/3
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, § 12/11, bilaga 9/3
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, § 15/11, bilaga 10/3
Kommunstyrelsens p rotokollsutdrag § 47/11, bilaga 11/3
Kommunstyrelsens p rotokollsutdrag § 83/11, bilaga 12/3
FÖRSLAG:
T ekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom.
BESLU T:

T ekniska nämnden antecknade sig ärendet till kännedom.
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VA TTE NA NSLU TNI NG SVEN-OLOF LIND HOLM, MA RBY
T N § 40
Upptogs till behandling Sven-Olof Lindholms ansö kan om anslutning till
kommunens vattenledningsnät, för fastigheten Margretelund RNr 1 :16 i
Marby by. Anslutningsavgiften är 1.027,20 € inkl.moms 23%, vilken
betalas i en rat. Fastigheten ligger ca: 20 meter från kommunens
huvudledning.
Avtal har inte undertecknats.
FÖRSLAG:
T ekniska nämnden besluter att godkänna anhållan, samt att följande
villkor skall uppfyllas:
• 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.
• 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. Diameter 40 mm.
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt att omfattade förslaget.
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VA TTE NA NSLU TNI NG GUN-BRITT SAGULI N, KYR KOBY.
T N § 41
Upptogs till behandling Gun-Britt Sagulins an sö kan om anslutning till
kommunens vattenledningsnät, för fastigheten Tj usan RNr 3;22 i Kykoby
by. Anslutningsavgiften är 1.027,20 € inkl.moms 23 %, vilken betalas i en
rat. Fastigheten ligger ca: 1200 meter från kommunens serviceledning
söder om ko rthålsbanan i golf eller huvudledningen mot Notviken
Avtal har inte undertecknats.
FÖRSLAG:
T ekniska nämnden besluter att godkänna anhållan, samt att följande
villkor skall uppfyllas:
• 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.
• 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. Diameter 50 mm.
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt att omfattade förslaget.
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VA TTE NA NSLU TNI NG MAJ-BRI TT NYMA N, KYR KO BY.
T N § 42
Upptogs till behandling Maj -Britt Nyman ansö kan om anslutning till
kommunens vattenledningsnät, för fastigheten Solgläntan RNr 3;28 i
Kykoby by. An slutningsavgiften är 1.027,20 € inkl.moms 23 %, vilken
betalas i en rat. Fastigheten ligger ca: 1200 meter från kommunens
serviceledning söder om korthålsbanan i golf eller huvudledning mot
Notviken.
Avtal har inte undertecknats.
FÖRSLAG:
T ekniska nämnden besluter att godkänna anhållan, samt att följande
villkor skall uppfyllas:
• 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.
• 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. Diameter 50 mm.
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt att omfattade förslaget.
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BELYSNI NGSFU ND AMENT MED UPPSTIC KA NDE E LK ABL AR.
T N § 43
Ålands landskap sregering, trafikavdelningen ( Stig Jansson ) och Ålands
Elandelslag ( Paul Albertsson ) hade eftersyn av gatubelysning och GCvägens belysning onsdagen den 13.04.2011.
Där kon staterades att det är olämpligt att ha elströmmen påkopplad i de
uppstickande gula rören, som delvis har brutits av, plogats sönder och
annan påverkan. Detta kan få otäcka följder om någon vidrör dessa
kablar som skadats.
Alternativa lösningar är 1) att byta ut de gula rören mot lämpligt galvat
rör, ca: 1,50 meter högt med hatt av galvat material som skruvas fa st, 2)
man placerar en betongring med måtten 50 cm i diameter och 25-30 cm
högt över belysningsfundamenten med ett tätt betonglock. I brunnen
surrar man in elkabeln.
Kostnad för betongbrunn + lock = ca: 24,40 €/st. exklusive
mervärdesskall 23 & och galvat rör med hatt ca: 41,63 €/st. exklusive
mervärdesskatt 23 %. Arbetsko stnader tillkommer. Fundament utan
armaturer är 60 st. som borde täckas.
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt att omedelbart bryta strömmen till de
fundament som berörs, samt att inbegära offerter på armaturer på GCvägen och exakta ko stnader för betongbrunnar och galvade rör inklusive
arbetsko stnader för att få fram jämförelsepriserer, innan ärendet
slutbehandlas.
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