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Eckerö på Ålands solsida!
På gång i Eckerö
Välkommen till

KEJSAR ALEXANDER II:S
STIPENDIEFOND
(Kejsarstipendium)

ECKERÖ KOMMUNS
NYÅRSMOTTAGNING
på Eckerö post– och tullhus 1 januari –09
Kl. 18.30—21.00
Förhandsanmäl Er gärna på deltagarlistor
på bankerna, hos Matnischen och Eckerö
kommunkansli under december 2008.
_______________________________
ECKERÖ KOMMUNS

HEDERSUTMÄRKELSER
Inför Eckerö kommuns traditionella nyårsmottagning den 1/1 2009 inbjudes
invånarna i Eckerö att lämna förslag på
årets hedersutmärkelser!
*Årets miljövän
*Årets företagare
*Årets kulturperson
*Årets Eckeröbo
OBS! Förslagen skall vara inlämnade
senast fredagen den 12 december 2008!
Blanketter hittar Du på de sista sidorna i
Eckerö Info. Förslagen lämnas eller skickas till Eckerö kommun
Södra Överbyvägen 8, AX 22270 Eckerö
Fax 018-38 269 eller per E-post:
info@eckero.ax

År 2008
Universitets-, högskole- och yrkesstudenter kan sökastipendium ur Kejsar Alexander II:s stipendiefond.
Läs mer i nyhetsbrevet.

_________________________

Information ifrån
Eckerös Röda Kors-avdelning:
Eckerös Röda Kors-avdelning hälsar att
vi fick in 270 euro på höstmötets lotteri.
Huvudvinsten, som var en Reddie-kids
hund gick till Kristina Fällman.
Tack till Jan-Olof som spelade på vårtSångcafé!
Tack också till Matnischen som alltid ställer upp när vi kommer med lotterier och
affischer!
Vi hälsar alla en riktigt
GOD JUL och
ett GOTT NYTT ÅR!

Styrelsen

Aktuellt på Solgården

Boende och personal på

Solgården
önskar dig

En God Jul
&
Ett Gott Nytt År
Lediga jobb
Ledigt jobb i skolan/

Ledigt jobb på daghemmet

moderskapsvikariat
Städare 82,79% av heltid (6h 20min/dag)
from 13.02.2009—31.12.2009 med ev.
förlängning. .Lön enligt avtal
Ansökan lämnas till skolans föreståndare
senast 15 december 2008.
Eckerö skola
Maria Bonds
Käringsundsvägen 16
22 270 ECKERÖ
Har ni frågor , kontakta Maria Bonds
på telefon 38361 eller via
e-mail: maria.bonds@sahd.ax

Personlig assistent 100%
till ett barn på Daghemmet Nyckelpigan
söks från och med 05.01.2009. Lön enligt avtal.
Ansökningar lämnas till
Eckerö kommun/socialnämnden
Södra Överbyvägen 8
22270 ECKERÖi Eckerö
senast den 15 december2008 kl. 15.00.
Närmare information ger socialsekreteraren tel 364026, eller daghemsföreståndare Gun Sivén tel 364040.

Annonser
OBS !
Jägare i Eckerö.
Dags att rapportera antalet
infångade mårdhundar 2008.
Meddela Kai Jaakkola tel.
0400-529801
senast 15.12.2008.
Eckerö Jaktvårdsförening

Information till våra kunder:
Under julveckan så kommer era kärl för hushållsavfall
i Eckerö att tömmas enligt ordinarie schema.
Så kom ihåg att ställa ut kärlet på torsdag kväll.

God Jul & Gott Nytt År

Annonser

JULBLOMMOR
SÄLJES
I SÖDERLUNDS VÄXTHUS I ÖVERBY

FÖRMÅNLIGA PRISER PÅ
julstjärnor,hyacinter,amaryllis,höstglöd ,
samt mycket smått och gott .

ÖPPET :
MÅNDAG 15.12 – MÅNDAG 22.12

kl.14-19

Annonser

BIBLIOTEKET
MEDDELAR:

Biblioteket är öppet sista
dagen för året den 22.12-08
Vi träffas igen den 08.01.09

Tack för året som gått!

God Jul
&
Gott Nytt Bokår!
önskar

Kurre

Kejsar Alexander II:s stipendiefond
ANSÖKAN OM STIPENDIUM
Eckerö kommun utdelar ett stipendium på 200 Euro ur Kejsar Alexander II:s
stipendiefond
Stipendiet kan sökas av universitets- och högskolestuderande eller studerande
som bedriver yrkesstudier i läroinrättning utanför Åland. Sökanden skall ha
varit bosatt i Eckerö kommun under ansökningsåret (2008) samt året dessförinnan. Den studerande bör med god framgång ha bedrivit studier under minst
två terminer vid nuvarande undervisningsanstalt. Kommunstyrelsen beaktar
vid sitt beslut om stipendiet i första hand den sökandes studieresultat i förhållande till ifrågavarande utbildningsnivå. I andra hand tas hänsyn till den sökandens ekonomiska ställning.
Ansökan med tillhörande meritförteckning skall inlämnas till kommunstyrelsen i Eckerö kommun, senast fredagen den 12 december 2008.
på adress: Södra Överbyvägen 8, AX-222 70 Eckerö
E-post: info@eckero.ax

Nytt från kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige samlades den 12 november 2008 för att fastställa skatteöret
i Eckerö kommun. Två voteringar vidtogs i samband med besluten om kommunal
inkomstskatt och fastighetsskatt utifrån framlagda yrkanden. Den 27 november 2008
beslutade kommunfullmäktige om nyanställningar av en socialsekreterare och
en äldreomsorgsledare. Den nya personalen inträder i tjänst i början av 2009. Tjänsten
som äldreomsorgsledare är nyinrättad i Eckerö kommun.

Kommunal inkomstskatt
Kommunstyrelsen hade föreslagit en höjning av den kommunala inkomstskattenivån
för år 2009 till 18,25%. Under kommunfullmäktiges behandling framställdes
följande yrkanden: Gun Rosenqvist understödde kommunstyrelsens förslag liksom Helmer Wikblom. Jan-Erik Mattsson föreslog oförändrad inkomstskattesats. Hans yrkande understöddes av
Mattias Sjöström. Ordföranden föreslog en voteringsordning varvid ja-röst lämnas för kommunstyrelsens förslag och nej-röst för oförändrad skatt enligt Mattssons och Sjöströms yrkande. Voteringsordningen godkändes. Omröstning genomfördes.
Ja-röster lämnades av Marcus Eriksson, Monica Häggblom, Tage Mattsson, Gun Rosenqvist,
Maria Stenroos-Fagerström, Helmer Wikblom, Jan-Anders Öström och Marie Löfström. Nejröster avgavs av Jan-Erik Mattsson, Mattias Sjöström och John Hilander.
Kommunfullmäktige beslutade med röstsiffrorna 8-3, att höja den kommunala inkomstskattenivån i Eckerö kommun till 18,25% under budgetåret 2009 (Kfg § 165)

Kommunal fastighetsskatt
Kommunstyrelsen hade föreslagit en höjning av den allmänna fastighetsskattesatsen
i Eckerö kommun från 0,60% till 0,70% under 2009. Övriga fastighetsskattesatser
föreslogs vara oförändrade. Vid kommunfullmäktiges behandling framställdes följande yrkanden: Helmer Wikblom yrkade på oförändrad nivå för den allmänna fastighetsskatten. Yrkandet
understöddes av Tage Mattsson. Gun Rosenqvist liksom vice ordförande John Hilander, understödde kommunstyrelsens förslag om en höjning av den allmänna fastighetsskatten från 0,60%
till 0,70% .Ordföranden föreslog en voteringsordning varvid ja-röst lämnas för kommunstyrelsens förslag och nej-röst för Wikbloms och Mattssons yrkande om oförändrad fastighetsskatt.
Voteringsordningen godkändes. Omröstning genomfördes.
Ja-röster lämnades av Gun Rosenqvist, Mattias Sjöström, Maria Stenroos-Fagerström, och John
Hilander. Nej-röster lämnades av Marcus Eriksson, Monica Häggblom, Jan-Erik Mattsson, Tage
Mattssson, Helmer Wikblom, Jan-Anders Öström och Marie Löfström.
Kommunfullmäktige beslutade med röstsiffrorna 4-7 att ej höja den allmänna fastighetsskatten i
Eckerö kommun under budgetåret 2009.
De skilda fastighetsskatteslagen och skattenivåerna under 2009 uppgår enligt kommunfullmäktiges beslut därmed till:
Byggnader för stadigvarande boende
0,00%
Andra bostadsbyggnader
0,90%
Allmän fastighetsskatt
0,60%
Föreningshus
0,00%
(Kfg § 166).

Kommunal hundskatt
Kommunfullmäktige beslutade enhälligt att ej upptaga hundskatt under budgetåret 2008.
Kommunfullmäktige beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i beredningen av nästa
skatteörebeslut se över förutsättningar, villkor och administrativa kostnader för en sådan
hundskatt (Kfg § 167).

Nyinrättad tjänst som barnträdgårdslärare
Kommunfullmäktige beslutade enhälligt att inrätta en ny tjänst som barnträdgårdslärare
i Eckerö kommun från och med årsskiftet 2009. Tjänsten är på 100% och ingås i arbetsavtalsförhållande. Socialnämnden utgör anställande myndighet (Kfg § 168)

Representation i Södra Ålands högstadieförbund
Kommunfullmäktige beslutade enhälligt att välja Linda Hedengren till ny ersättare i Södra Ålands
Högstadieförbunds förbundsfullmäktige efter Eva-Karin Henriksson (Kfg § 169).

Rapport från Ekonomistyrningsgruppen
Kommunfullmäktiges Ekonomistyrningsgrupp har lämnat en rapport frånhittillsvarande möten och
åtgärder. Ordföranden i Ekonomistyrnings-gruppen, Marie Löfström och kommunstyrelsens ordförande Rune Söderlund redovisade bl.a. det första skedet av budgetberedningen som anförtrotts
gruppen. Det fortsatta budgetarbetet övergår därefter till kommunstyrelsen (Kfg § 164).

Socialsekreterare i Eckerö kommun
Kommunfullmäktige beslutade enhälligt att anställa Andrea Sandberg som ny socialsekreterare i
Eckerö kommun. I anställningen ingår en prövotid på sex månader. Tillträde sker snarast praktiskt
möjligt, dock senast den 7 januari 2009. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen fullmakt att
efter förhandlingar ingå anställningsavtal i tjänsteavtalsförhållande med Andrea Sandberg. En redovisning av överenskomna anställningsvillkor lämnas därefter till kommunfullmäktige från kommunstyrelsen (Kfg § 174).

Äldreomsorgsledare i Eckerö kommun
Kommunfullmäktige beslutade enhälligt att anställa Pauliina Körkkö som äldreomsorgsledare i
Eckerö kommun. Tillträde till anställningen i tjänsteavtalsförhållande, sker inledningsvis med ett
interimistiskt förordnande från den 7-31 januari 2009 då Körkkö ännu inte fått sitt examensbevis.
Betygshandlingar skall företes inför slutlig anställning av kommunfullmäktige (Kfg § 175).

Utlåtanden
Budget och ekonomiplan för Ålands Omsorgsförbund k.f.
Ålands Omsorgsförbund har anmodat Eckerö kommun att avge utlåtande över förslag till budget
2009 samt ekonomiplan för åren 2009-2011.
Eckerö kommun har sedan länge angivit specialomsorgen som ett särskilt prioriterat bevakningsområde. Detta beror på kommunens betydande åtaganden inom verksamhetsområdet. En väsentlig förändring i den landskapsregionala delfinansieringen av verksamheten infördes i det nya
landskapsandelssystemet och den nya, särskilda landskapsandelen för specialomsorgen. Fortfarande saknas dock ett kostnadstak för kommunala utgifter. Kommunens kostnader – betalningsandelar – fördelas utifrån nyttjandegraden av den tillhandahållna verksamheten varvid s.k. förmedlade tjänster tillkommer.
Under 2007 genomfördes ett samråd mellan kommunledningen och tjänstemannaledningen vid
Omsorgsförbundet med anledning av det remissutlåtande som kommunen avfattat med anledning
av dåvarande budget- och ekonomiplaneförslag från förbundet. I de nya förslagen framgår det att
förbundsfullmäktige för Ålands Omsorgsförbund inte sanktionerat vidare planering av nytt boende i samband med budgetbehandlingen för år 2007. Äldreboendet skall också utredas i samarbete
med kommunerna. Eckerö kommun noterar särskilt att den organisationsöversyn som föraviserades vid kommunens överläggningar med Omsorgsförbundet 2007, nu kommer att realiseras enligt
inlett anbudsförfarande.
Vidare klargörs att kostnadsökningarna inom driften skall följa budgetdirektiven i Mariehamns
stad med en allmän tillåten förhöjning på 2% förutom löneutvecklingen.
I det föregående budgetförslaget för år 2008 blev personalkostnaderna underskattade i förhållande till det verkliga utfallet i avtalsrörelsen. Omsorgsförbundet angav dock hösten 2007 att budgeten för 2008 skulle korrigeras på denna punkt medelst tilläggsbudgetering.
Denna gång beräknas löner och personalkostnader öka med 4,5% under 2009 vilket emellertid är
betydligt högre än de antagandena om c:a 2% inom den övriga kommunsektorn. En förklaring
kan dock bestå i skillnaden mellan förbundets budgetberäkning för 2008 (som ungefärligen låg på
hälften av det verkliga utfallet som Eckerö kommun beräknade till 6%) i jämförelse med den reella löneökningen till 2009. från 2008 till 2009. Inom socialförvaltningens område ökas personalkostnaderna med 6,9%. På denna punkt motiveras skillnaden av att anslaget för experttjänster har
ökats från 3.000 Euro till 20.000 Euro.
Ålands Omsorgsförbund aviserar ett ökat behov av att individanpassa verksamhetens utformning
och innehåll, liksom att främja en fortsatt kompetens- och metodikutveckling. Eckerö kommun
instämmer i denna behovsangivelse som vägledande för ett gott klientbemötande. Nödvändigheten av utvecklingen av den personliga yrkeskunnigheten och arbetsinsatsen är också allmängiltigt
inom all serviceinriktad verksamhet. Ålands Omsorgsförbund satsar på både intern och extern
fortbildning för personalen. En metodhandbok kommer också att framtagas som ett led i den fortgående kvalitetssäkringen. Eckerö kommun bejakar denna ansats. Det är dock viktigt att kostnadsökningarna omsätts i direkt nytta för klienterna. Eckerö kommun anser att den organisatoriska översynen bör inriktas på ett förbättrat resursutnyttjande av fastigheter och tillgångar. Den utspridda fastighetsförvaltningen bör av alla skäl motverkas, inte minst med hänsyn till fördyrande
personaltransporter samt uppvärmningskostnader (Kst § 286)

Utlåtande över ansökan om jordförvärvstillstånd
Slanten 6:33, Storby
Kommunstyrelsen beslutade att inför Ålands landskapsregering förorda att Premont Ab
beviljas rätt att förvärva och besitta fast egendom avseende förvärv av fastigheten Slanten
RNr 6:33 i Storby, Eckerö kommun då samtliga tre bolagsmän enligt framlagd dokumentation innehar åländsk hembygdsrätt (Kst § 327).

Simons 13:47, Storby
Ålands landskapsregering har anmodat Eckerö kommun att avge utlåtande över ansökan
om rätt att förvärva och besitta fast egendom. Ansökan gäller finske och svenske medborgaren Johan Karl Anders Eklöw, Bro kommun, Sverige. Sökanden är sedan tidigare hälftenägare till fastighet i Storby, Eckerö kommun. Det kan noteras att sökanden uppfyller
anknytningsrekvisiten då denne är född och uppvuxen i landskapet Åland. Förvärvet avser
fastigheten Simons 13:47 i Storby. Förvärvet omfattar 1.260 kvadratmeter. Fastigheten har
en strandlinje på c:a 40 meter och är obebyggd. Avsikten med förvärvet är att erhålla
tilläggsmark till tidigare ägd fastighet för fritidsbruk. I ett senare skede kan fast bosättning
komma ifråga. Tidpunkt för denna har inte angivits. Förvärvet avser i första hand tilläggsmark till tidigare ägd fastighet för fritidsbruk. I ett senare skede kan fast bosättning komma
ifråga. Tidpunkt för denna har inte angivits.
Kommunstyrelsen beslutade att ej förorda jordförvärvstillstånd för sökanden Johan Karl
Anders Eklöw då det samlade markinnehavet överskrider gällande arealgräns på 4.000
kvadratmeter enligt lagstiftning och förordning. Kommunstyrelsen önskar också framhålla
att landskapsregeringen i sitt beslut den 28.10.2008 avslog jordförvärvstillstånd för en närbelägen fastighet i Storby, Eckerö kommun, med hänsyn till att denna omfattade ett attraktivt och känsligt strandområde. Det är kommunstyrelsens mening att även det nu aktuella
strandområdet konsekvent bör jämställas med grannfastigheten (Kst § 373). .

Thomases 2:19, Marby
Ålands landskapsregering har anmodat Eckerö kommun att avge utlåtande över ansökan
om rätt att förvärva och besitta fast egendom. Ansökan gäller företaget Oland Trade House
Ab:s förvärv det outbrutna området Öfra Thomases 2:19 med RNr 43-404-2-19 i Marby,
Eckerö kommun. Fastigheten omfattar c:a 70.000 kvadratmeter och är obebyggd.
Till området hör en strandlinje omfattande 150 meter. Området har andel i samfällda. Avsikten med förvärvet är byggandet av ett lager och användning som lageruppställningsplats
för verksamhet i företaget.
Firma Oland Trade House är registrerad den 20.11.1988 och har Marby som säte och
driftsort. Bolaget idkar bl.a. import- och exportverksamhet samt agentur och uthyrningsverksamhet med teknisk utrustning inom lantbruksbranschen och byggindustrin.
Styrelsen består av tre personer. Två av dessa äger åländsk hembygdsrätt. Kommunstyrelsen beslutade att inför Ålands landskapsregering förorda företaget Oland Trade House
Ab:s rätt att förvärva och besitta fast egendom gällande fastigheten Öfra Thomases 2:19
med RNr 43-404-2-19 i Marby, Eckerö kommun (Kst § 374).

Vision för ett hållbart Åland
Ålands landskapsregering har ombett Eckerö kommun att avge utlåtande över
framtaget förslag till vision för hållbar utveckling i landskapet Åland.
Förslaget har remitterats till samtliga nämnder och till Agenda 21-gruppen i Eckerö
kommun för yttrande. Kommunstyrelsen beslutade att anta följande förslag till Miljövision för landskapet Åland som tillställes Ålands landskapsregering:
Åland är ett tryggt, självstyrt landskap som i samklang med naturens villkor; dess förutsättningar och begränsningar, bejakar ett medvetet och hållbart förvaltarskap som
sammanlänkar generationer och vårdar gemensamma livsvillkor (Kst § 334).

Utlåtande över förslag till Handikapplagstiftning (utdrag)
Ålands landskapsregering har anmodat Eckerö kommun att avge utlåtande över förslag
till lagstiftning om service och stöd på grund av handikapp. Förslaget till ny landskapslag avser tillämpning i landskapet Åland av gällande rikslagstiftning om service
och stöd på grund av handikapp. Genom beslut om antagande av denna blankettlagstiftning upphävs också tidigare gällande rikslagstiftning om service och stöd på grund
av handikapp från 1987, (FFS 380/1987) som varit i kraft i landskapet sedan 1993. I
den nya landskapslagen införs i praktiken samtliga förändringar i rikslagstiftningen
sedan detta datum. Syftet med revideringen av lagstiftningen är att främja de handikappades förutsättningar att verka som jämbördiga medlemmar i samhället samtidigt som
samhället i stort åläggs att söka förebygga och undanröja hinder som handikappet kan
förorsaka. Denna ambition härrör ur grundlagens 6 § om medborgarnas jämlikhet och
19 § om rätt till social trygghet.
I allmänhet används begreppet funktionshindrade för de samhällsmedborgare som har
fysiska eller psykiska begränsningar medan handikappbegreppet, enligt framställningen, står för förhållandet mellan individen och omgivningen. Den i lagförslaget använda
terminologin anges i stället följa legaldefinitionen från 3 § Handikapplagen som åsyftar den som på grund av skada eller sjukdom och på en mer permanent basis har särskilda svårigheter att klara de funktioner som hör till normala levnadsvillkor.
Eckerö kommun anmäler på denna punkt att landskapsregeringens eget målprogram
samt handlingsplan för handikappolitiken, reviderad 2005, genomgående använder begreppet funktionshindrad alternativt person med funktionsnedsättning i stället för handikappad. Begreppet handikapp och handikappad synes ogärna brukas av de funktionshindrades egna organisationer och bör nog i dagsläget närmast betecknas som obsoleta.
Det förefaller då något märkligt att åter börja använda begreppen i ny landskapslagstiftning.

Det ankommer på kommunerna att förebygga och undanröja olägenheter och hinder
för de handikappade. Dessa skall ges den service och det stöd som de kan behöva
för att klara sig på egen hand utifrån en serviceplan som kommunen gör upp tillsammans med den handikappade eller dennes vårdnadshavare. Bestämmelser om färdtjänst och tolktjänst ingår i den samlade åtgärdsmosaiken liksom serviceboende, rehabiliteringshandledning och anpassningsträning. Socialvårdslagstiftningen kompletterar sedan år 2002 med bestämmelser om arbetsverksamhet för handikappade.
Särskild lagstiftning gäller specialomsorg för utvecklingsstörda som också tillämpas
i landskapet genom s.k. blankettlagstiftning. Två speciella lösningar föreligger för
Ålands vidkommande vad gäller tolktjänster och arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.
Lagstiftningen klargör vikten av att handikappade på Åland inte särbehandlas
i förhållande till riket vilket är en viktig och skälig utgångspunkt. Service och levnadsvillkor skall inte vara sämre på Åland än i något annat landskap eller län i något
av de nordiska välfärdsstaterna. Det är därför också viktigt att tillfälliga modeller
inom handikappservice medelst europeiska projektmedel får en mer långsiktig lösning.
Eckerö kommun kan emellertid inte vidgå att förslaget, som det hävdas i landskapsregeringens framställning, saknar avgörande ekonomiska konsekvenser. Denna slutsats som grundar sig på nuvarande och förväntat behov av tolktjänster och dagverksamhet utifrån nuvarande lagstiftning synes vara orealistiskt statisk och jävas av utvecklingen och verkligheten i främst Sverige alltsedan antagandet av lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade. I framställningen om landskapslagstiftningen, klargörs det också uttryckligen att : ”Anpassningsträningen och rehabiliteringshandledningen utgör verksamhetsformer som är stadda i ständig utveckling.”
I lagförslagets § 7 åläggs dessutom kommunerna att utveckla servicen och stödet för
handikappade utifrån de behov och de synpunkter som dessa åberopar. Både på
denna punkt och genomgående i lagstiftningen har lagen en synnerligen vidlyftig
och diffus programskrivning som saknar legaldefinitioner. Det finns härvidlag en
uppenbar risk för att tolkningsföreträde kommer att utövas i både onödig och kostsam domstolspraxis.
Det framlagda lagförslaget föranleder emellertid en angelägen diskussion om förutsättningarna för ett fortsatt kommunalt huvudmannaskap, alternativt vilka förändringar inom den landskapsregionala delfinansieringen och eventuella kostnadstak
som skulle påkallas vid fortsatt kommunalt ansvar då detta riksfinska lagstiftningsverk, anpassat efter strukturreformens kommunala arealbestämningar, rätt av skall
kunna lånas in i de betydligt mer begränsade åländska kommunbudgetarna och skattebaserna. Detta påstående innebär inte på något sätt en ringaktning eller ett ifrågasättande av vare sig nödvändigheten eller behovet av förslagens innehåll som sådana
eller de funktionshindrades rättigheter till jämbördiga livsvillkor i vårt samhälle.
Kombinationen av lokalt ansvar, det kommunala budgetutrymmet liksom riks- och
landskapstäckande krav och servicenivåer behöver under alla omständigheter utredas inför rättighetslagstiftningens ikraftträdande.
Behovens omfattning och reella kostnader måste också specificeras, legaldefinitioner tillföras och förutsättningarna för endera en landskapstäckande samkommun,
alternativt ett regionalt huvudmannaskap måste granskas (Kst § 340).

Utlåtande över förslag till ny lag om underhållsstöd (utdrag)
Ålands landskapsregering har anmodat Eckerö kommun att avge utlåtande över förslag
till ny landskapslagstiftning om underhållsstöd. Landskapslagen är en blankettlag och
ersätter nuvarande landskapslag om tillämpning av riksförfattningar om underhållstrygghet i landskapet Åland. Den väsentligaste förändringen mellan de båda författningarna består i att Landskapsregeringen övertager ansvaret för beviljande och utbetalning av underhållsstöd till i landskapet stadigvarande bofasta personer under 18 år
samt ansvaret för indrivningen av underhållsstöd. Ansvaret för finansieringen överförs
på landskapsregeringen. Kostnadsväxling sker dock vid fastställandet av landskapsandelar för den kommunala socialvården.
Lagändringen på Åland är en konsekvens av att kommun- och servicestrukturreformen i Finland som innebär att staten övertager handhavande och finansieringen av
de uppgifter som tidigare ålagts kommunerna i lagen om underhållstrygghet (med undantag för fastställande av underhållsskyldigheten) Ny lagstiftning med detta innehåll
träder också i kraft den 1 april 2009. Underhållsstöd för en i landskapet stadgivande
bosatt person under 18 års ålder betalas av landskapets medel från den föreslagna lagstiftningens ikraftträdande. Enligt 8 § lag om en kommun- och servicestrukturreform
(FFS 169/2007) som trädde i kraftden 23 februari 2007 övertar staten ordnandet och finansieringen av bl.a. de uppgifter som ålagts kommunerna i lagen om underhållstrygghet (FFS
671/1998), dock inte åtgärderna för fastställande av underhållsskyldighet. I lagen avses
med underhållsbidrag en penningprestation med vilken ett barns förälder på grund av
sin underhållsskyldighet periodiskt skall delta i de kostnader som barnets underhåll
orsakar och för vilken betalningsskyldigheten har fastställts genom avtal eller dom enligt lagen om underhåll för barn (FFS 704/1975).
I kommunen sköts uppgifterna enligt lagen av ett av kommunen utsett kollegialt organ
(organ) som avses i 6 § socialvårdslagen.Lagen om underhållstrygghet innehåller bestämmelser som är att hänföra både till rikets respektive landskapets lagstiftningsbehörighet. Den aktuella bestämmelsen (8 § lagen om en kommun- och servicestrukturreform) som anger att staten övertar av kommunerna ordnandet och finansieringen av
vissa uppgifter överför inte ansvaret på staten från kommunerna i juridisk mening,
utan överföringen genomförs genom att speciallagstiftningen ändras. Avsikten är speciallagstiftningen ändras så att överföringen kan verkställas senast vid ingången av
2009. Avsikten är enligt förarbetena till den aktuella lagstiftningen att överföra betalningen av underhållsstöd samt den lagenliga indrivningen av underhållsstöd och underhållsbidrag från kommunerna till Folkpensionsanstalten. I 3 kap. i lagen om underhåll
för barn (FFS 704/1975) bestäms om fastställande av underhållsbidrag genom avtal.
Enligt 8 § i nämnda lag skall avtal om underhållsbidrag för fastställande föreläggas
socialnämnden i den kommun, där barnets företrädare har sin hemvist. Avsikten är inte
att ändra bestämmelserna om fastställande av underhållsbidrag när betalningen och
indrivningen av underhållsstöd överförs till Folkpensionsanstalten. Till kommunens
kompetens skall fortfarande enligt ett uttryckligt omnämnande i 8 § 1mom. 2 punkten
lagen om en kommun- och servicestrukturreform höra de åtgärder för fastställande av
underhållsskyldighet som avses i 24 § i lagen om underhållstrygghet. Kommunstyrelsen beslutade att anta det framlagda förslaget till utlåtande över ny landskapslagstiftning över underhållsstöd under villkor att förändringarna i huvudmannaskapet sker på
ett kostnadsneutralt sätt (Kst § 341).

Landskapsplan för socialvården
Ålands landskapsregering har framlagt förslag till en landskapsplan för socialvården
2009-2013: Ekonomiskt stöd för pensionstagare har inte fyllt den funktion det var
tänkt. Det skall vara samma regler i varje kommun men det har visat sig att olika regler
har tillämpats. Delar i planen för socialvård är svåra att tillämpa i små kommuner där
vissa ärenden är sällan förekommande. För att kunna arbeta i förebyggande syfte krävs
personal med kunskap och erfarenhet för att hålla en bra nivå på servicen. Förslagsvis
kunde kommunförbundet vara ”specialgrupp” för små kommuner i sådana ärenden.
Socialnämnden omfattar förslaget med tillägget att pappors rätt till umgänge med sina
barn bör framgå. Kommunstyrelsen
beslutade att anta det av Socialnämnden framlagda förslaget till utlåtande över plan för
socialvården i landskapet Åland (Kst § 379).

Lagstiftning om sammanhållen hemvård
Kommunstyrelsen anser att de framlagda förslagen till en sammanhållen hemvård går
helt i linje med uppfattningar som länge framförts inom kommunsektorn, också Eckerö
kommun, och tillgodoser såväl långtgående rationaliserings- som effektiviseringskrav
för att undvika reellt dubbelarbete och onödiga transportkostnader. Enligt förslaget kan
ÅHS anlitas för stödtjänster inom hemvården. Den optimala personalläget bestod i att
hemservicepersonal med vårdkompetens också kunde anställas för sammanhållna
vårdinsatser på kommunal nivå. Erfarenhet visar trots allt att en integrerad verksamhet
under en myndighet ofta är mer effektiv än samordningsförsök mellan skilda myndigheter med skilt budgetansvar och skilt personalansvar, samtidigt som den professionella kompetensen inte bör fjärmas allför mycket från yrkesrollens kärna. Myndighetsoch förvaltningsgränser måste i ökad utsträckning ges en gemensam anspänning för att
möta den demografiska utmaningen. Mänsklig omvårdnad bör alltigenom ges en klientorienterad utvärderingsbas i termer av välmående och delaktighet snarare än i skilda
definitioner för hemvård, förebyggande vård, medicinsk vård, åldringsvård m.m. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna det av Socialnämnden framlagda förslaget till
utlåtande över utredningen om sammanhållen hemvård (Kst § 380).

Personalen på kommunkansliet önskar Dig

God Jul och Gott Nytt År!
Jörgen Katarina Håkan Rune Pauliina Tanja och Maggi

Vi önskar ALLA julfrid!
Julen är en trevlig högtid då vi kan slappna av och umgås med varandra,
men julen är också en tid då vi utsätter oss för fler risker än vanligt.

Några tips för att tänka på inför stundande helger:
Levande ljus är trevligt och mysigt, men är det nödvändigt att dekorera
med mossa, vadd, ris, eller annat brännbart i adventsstaken. Kanske det
finns obrännbara alternativ?

Julgranen torkar och blir därmed mycket lättantändlig. Undvik levande ljus
i och tomtebloss som sprakar.

Facklor och marschaller är vackra. Använd dem enligt de instruktioner
som finns angivet på förpackningen.

I julförberedelser står givetvis bak och matlagning på programmet. Tänk
på att många av ingredienserna är mycket brandfarlig vid överhettning såsom smör, margarin och oljor. Om en olycka ändå är framme, ha en
brandfilt eller ett lock tillgängligt och kväv elden. Använd INTE vatten.

Raketerna till nyår hanterar du väl enligt försäljaren och tillverkarens instruktioner?

Lämna aldrig levande ljus obevakade En grundregel är, den som tänder
ansvarar också för att det släcks.

Byt batteri i brandvarnaren – ifall det inte redan var gjort!

Fridfulla helger!
önskar
Brandcheferna och brandkårerna i
Räddningsområde Ålands landskommuner

En grönare jul önskar vi er alla!
Naturligtvis önskar och hoppas vi på en jul med mycket snö.
Det gröna står för att fira julen så klimatvänligt som vi förmår.
Både små och stora förändringar är viktiga.
Miljövänliga julklappar finns det överallt, det kan vara allt från hemlagad saft, sylt,
bullar till en biobiljett, restaurangbesök eller varför inte en skön och avkopplande
behandling som massage eller ett spa-besök.
Tips till er som har barnbarn: Erbjud er att ta hand om dem en helg så får förälder/föräldrar rå om sig själv en helg vid passande tillfälle.
Upplevelsepresenter och julklappar är ett begrepp som har kommit för att stanna
i dessa tider, där varje åtgärd vi gör för miljön är viktig.
Kom ihåg att:
DiCaprios ”I elfte timmen” och Al Gores ” En obekväm sanning” finns att låna på
Condis. Ni kan låna dem ett dygn, utan kostnad. Skriv in namn, datum, tel.nr
och vilken film i ”låneboken”, stryk över när ni lämnar tillbaks filmen.
Till loppis kan ni redan nu, före jul, passa på att lämna in de julsaker som ni själva
tröttnat på. De kan glädja någon annan istället. De julsaker som lämnades in tidigare i höstas tog snabbt slut.
Kom ihåg att endast lämna saker som är i fint skick!

Gröna julhälsningar önskar Eckerö Agenda 21,
Gunilla Mattsson, Kerstin Wilén, Joachim Eriksson och Beatrice Nordling

Nya medarbetare i kommunen:
Vår nya socialsekreterare Andrea Sandberg börjar 07 januari och
Pauliina Körkkö övergår då till den nyinrättade tjänsten som
äldreomsorgsledare.
Vi önskar dem båda varmt välkomna!

Lediga lägenheter
3 rum och kök, 80m2
i Kommungården
Ledig omgående.
_________________
4 rum och kök 83m2 i Kommunens
hyreshus vid Eckerö skola.
Ledig från 01.03.2009
eventuellt tidigare.
Ansökan skall vara kommunkansliet
tillhanda senast 15.12.2008
före kl. 15.00
Tel: 018-32930
E-post: info@eckero.ax

Notiser och kontaktuppgifter
ÅTERVINNINGSCENTRALENS
ÖPPETTIDER

STÄNGT PÅ KOMMUNKANSLIET

01.12-08 - 30.04-09
Tisdag
kl. 14.00 – 16.00
Lördag
kl. 13.00 – 16.00

Nyårshelgen 2008-2009
Kommunstyrelsen har beslutat att
kommunkansliet i Eckerö håller
stängt under
mellandagarna inför nyårshelgen
den 29, 30, 31 december 2008
samt den 2 januari 2009.
Tel: 32930

Eckerö kommunkansli
Södra Överbyvägen 8, 22270 Eckerö
Tel: 32930 Fax. 38269 E-post: info@eckero.ax
Öppettider: Måndag – fredag kl. 09.00-15.00
Kommundirektör
Kommuntekniker
Ekonom
Lönebokförare
Kanslist
Kanslist
Vik. Social sekreterare

Jörgen Lundqvist
Rune Småroos
Katarina Bergman
Håkan Häggblom
Tanja Rönnberg
Maggi Häggblom
Pauliina Körkkö

329 321
329 322
329 328
329 324
329 320
32930
364 026

Socialsekreterarens telefontid är må-to kl. 9.00-11.00
Nästa nummer av Eckerö-info utkommer i mitten av januari 2009.
Skicka in ditt material via e-post till info@eckero.ax
eller med vanlig post till Södra Överbyvägen 8.
Annonspriser from år 2009. Helsida 70,00 €, halvsida 47,00 €, 1/4 sida 24,00 €
(inkl. 22 % moms)

ECKERÖ KOMMUN

HEDERSUTMÄRKELSER
Inför Eckerö kommuns traditionella nyårsmottagning
den 1/1 2009 inbjudes invånare
i Eckerö att lämna förslag på
mottagare av hedersutmärkelser
Under Nyårsmottagningen offentliggör Miljö- och byggnadsnämnden, kommunstyrelsen
samt Kultur- och fritidsnämnden namnen på kommunens nya ”hedersmedborgare”.
Dessa är personer vilka under det gångna året – eller genom åren – givit prov på sin känsla för hembygden; dess historia, utveckling, miljö och medmänniskor.
Våra kommunala nämnder och kommunstyrelsen inbjuder nu invånarna i Eckerö att ge
motiverade förslag på dessa ”hedersmedborgare”.
Årets Kulturperson _____________________________________________________
Motivering

_____________________________________________________

Årets Miljövän

_____________________________________________________

Motivering

_____________________________________________________

Årets Företagare

_____________________________________________________

Motivering

_____________________________________________________

Årets Eckerö-bo

_____________________________________________________

Motivering

_____________________________________________________

OBS! Förslagen skall inlämnade/inskickade senast fredagen den 12 december 2008!
Eckerö kommun, Södra Överbyvägen 8, AX-22270 Eckerö, fax 018-38 269
E-post: info@eckero.ax

ECKERÖ KOMMUN
Södra Överbyvägen 8
22270 ECKERÖ

Fax: 018-38269, E-post: info@eckero.ax
Tidigare utdelade utmärkelser.
ÅRETS KULTURPERSON

ÅRETS FÖRETAGARE

1988 Robert Hancock, konstnär
1989 Birger Selander, Brosågen
Lasse Eriksson, Bentes
1990 Jonas Wilen, serietecknare
1991 Eva Karlsson och Gottfrid Johansson, Storby
Historik
1992 Hjördis Eriksson, muntlig berättartradition
Fredrik Fällman, fartygsmodeller
1993 Nils Sjöblom, Postrodden
1994 Folke Winquist, målare
1995 Elisabeth Överström, teater
1996 Lassas Långnäs byaförening
1997 Erik Sundberg, författare byahistoriker
1998 Tage Wilen, konstnär
1999 Signelia Häggblom, författare
2000 Peter Winquist, konstnär, kulturarbetare
2001 Börje Österlund, sång och musik
Runar Wilen, kartläggelse av gamla byar
2002 Lillian Andersson, musik och sång
2003 Eckerö Hembygdsförening
2004 Överbyföreningen
2005 Birger Bergman
2006 Mercedes och Peter Winquist
2007 Inga Söderlund och Hannu Karlsson

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Leif Österlund/Leifs Mek
Jan Hamberg/Gästhamnen
Bengt Granberg/Käringsundsbyn
Agneta Andersson, Lisbeth Småroos/Condis
Mats-Erik Mattsson/Kråkskär
Nils-Olof Mattsson/Eckerö Golf m.m
Jimmy Lindman/Matnischen
Nina och Karl-Olof Häggblom/Taxi
Peter Nilsson/Nimix
Susanna och Fritz Selander/Frittes Service
Rita och Leif Lindman/Alebo
Eklunds Åkeri

ÅRETS MILJÖVÄN
2000 Ida Andersson och Ramona Eckerman
2001 Maria Stenroos-Fagerström
2002 Shirley och Stig Mattsson
2003 Sven-Åke Löfström
2004 Ensio och Tauno Sandell
2005 Herbert Karlsson
2006 Maija och Jan Häggblom
2007 Gunilla och John Mattsson
ÅRETS ECKERÖBO
2004
2005
2006
2007

Ensio och Tauno Sandell
Michael Hancock
Ellinore Kullenberg
Kerstin Berlin

