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Plats och tid

Kommungården tisdagen den 15 februari 2011 kl. 19.00-20.50

Beslutande

Blomqvist, Birgitta
Jansson, Christina
Eriksson, Gunder
Karlsson, Herbert
Hedengren, Linda
Stjärnfelt, Mikael
Söderlund, Rune, ordf.

Frånv.

Föredragan de

Lundqvist, Jörgen

Kommundirektör

Öv riga närv arande

Hilander, John

Kommunfullmäktiges vice ordf.

Paragrafer

Kst § 49-60

Underskrifter

Kommunstyrelsens ordförande

Protokollj ustering
Ort och ti d

Kommundirektör

Rune Söderlund
Jörgen Lundqvist
Kommungården onsdagen den 16 februari 2011 kl. 16.00

Birgitta Blomqvist

Herbert Karlsson

Protokollet framlagt till
Påseende. Plats och tid

Kommungården fredagen den 18 februari 2011 kl 10.00

Intygar

Kommundirektör Jörgen Lundqvist
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Ort och ti d
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§nr

KOMMUNSTY RELSEN

49
50
51

Sammanträdesdatum

3

15.02.2011

KA LLELS E O CH BESLU TSFÖ RHET
Kst § 49

BE SLUT
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutsfört.

VAL AV PRO TO KO LLJUSTERARE
Kst § 50

BE SLUT
Kommunstyrelsen valde Birgitta Blomqvist och Herbert Karlsson
till protokollsjusterare. Protokollet justeras onsdagen den 16 februari 2011
kl. 16.0 0 på Kommungården i Överby, Eckerö kommun, och framläggs till
påseende fredagen den 18 februari 2011 kl. 10.00.

GO DKÄNNAND E O CH KOMPLETTER ING AV FÖ RED RAGNINGSLISTAN
Kst § 51

Protokolljusterarnas
signatur

BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna den framlagda föredragningslistan
med tillägg för extra-ärendet Kst § 53: Val av ersättare i
Rekryteringsgruppen. Ärendet Kst § 59 om tvistig faktura för hyra av
samlingslokal, utgår från föredragningslistan då sidan saknats i utskicket
p.g.a. tekniskt fel vid kopierin gen. Ärendet behandlas vid nästa sammanträde.

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2011__

Ecke rö den __/__2011_

Ordf.
Sekr.

ECKERÖ KOMM UN

SAM M ANT RÄDESPROT OKOLL
Sida

Organ

§nr

KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN

18
52

Sammanträdesdatum

4

11.01.2011
15.02.2011

REKRYTER ING AV VIKA RIERAND E KOMMUN EKONO M
Kst § 18

Kommunekonom Katarina Bergman har beviljats tjänstledighet från
den 1 februari 2011 till den 31 december 2011.
Vikariatet är ledigförklarat och utannonserat på kommunens officiella
anslagstavla, hos Ålands arbetsmarknads- och studiestödsmyndighet
samt i tidningsannonser i Ålandstidningen och Nya Åland den 07.01.2011.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen tillsätter en rekryteringsgrupp med beslutsdele gation att
handhava tillsättandet av en vikarierande kommunekonom i Eckerö
kommun. I uppdraget ingår att medverka vid anställningsintervjuer.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att tillsätta en rekryteringsgr upp för tillsättandet
av en vikarierande kommunekonom. I rekryteringsgr uppen som erhåller
kommunstyrelsens beslutsdele gation att ombesörja praktiska frågor och
anställningsintervjuer, ingår kommunfullmäktiges ordförande Marie Löfström
och kommunstyrelsens ordförande Rune Söderlund.
Kommundirektör Jörgen Lundqvist biträder rekryteringsgr uppen som
protokollförare och verkställande tjänsteman.

Kst § 52

Protokolljusterarnas
signatur

Rekryteringsgruppen har i beslut den 04.02.2011 avslutat
anställningsförfarande av vikarierande kommunekonom i Eckerö kommun.
Inom ansökningsfristen t.o.m. den 4 februari 2011 har två ansökningar
inkommit.

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2011__

Ecke rö den __/__2011_

Ordf.
Sekr.

ECKERÖ KOMM UN

SAM M ANT RÄDESPROT OKOLL
Sida

Organ

§nr

KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN

Kst § 52 forts.

18
52

Sammanträdesdatum

5

11.01.2011
15.02.2011

Rekryteringsgruppen rekommenderar kommunstyrelsen att ej tillsätta tjänsten
som vikarierande kommunekonom under 2011 medelst extern rekrytering,
utan att i stället finna en alternativ organisatorisk lösning i samarbete med
Hammarlands kommun. De sökande informeras om beslutet.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att avsluta ansökningsförfarandet av en
vikarierande kommunekonom och väljer att ej återbesätta tjänsten medelst
extern rekrytering under ordinarie befattningshavares tjänstledighet 2011.
Det är kommunstyrelsens avsikt att i stället söka en alternativ personell och
organisatorisk lösning i samarbete med Hammarlands kommun

Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2011__

Ecke rö den __/__2011_

Ordf.
Sekr.

ECKERÖ KOMM UN

SAM M ANT RÄDESPROT OKOLL
Sida

Organ

§nr

KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN

30
53

Sammanträdesdatum

6

25.01.2011
15.02.2011

VAL AV ERSÄTTARE I R EKRY TERINGSGRUPP EN
Kst § 30

Vikariatet som kommunekonom på 100% har varit utlyst till och med
fredagen den 21 januari 2011 och därefter har ansökningsfristen utsträckts till
fredagen den 4 februari 2011. T vå sökande, en i Sverige och en i Finland, har
informerats om att deras tidigare ansökningar fortsättningsvis beaktas.
Rekryteringsläget redovisades för kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktiges ordförande och kommunstyrelsens ordförande har
samrått med kommunkansliets personal fredag den 21 januari 2011 angående
rekryteringsläget och en möjlig - och ånyo aktualiserad – personell
samverkanslösning med Hammarlands kommun.
Överläggningar har därefter förts mellan kommundirektörerna i Hammarlands
och Eckerö kommuner utifrån ett förslag som innebär att de båda
kommunerna ömsesidigt bistår varandra med specialistfunktioner inom de
båda ekonomiförvaltningarna. Enligt förslaget erbjuder Hammarland c:a 50%
ekonomtjänster till Eckerö och Eckerö erbjuder Hammarland c:a 50%
löneräkningstjänster under en försöksperiod som i första hand omfattar 2011
men som också kan komma att permanentas i ett senare skede. Utvärdering av
samarbetet skall därför ske under hösten 2011. På detta stadium ingås inget
formellt samverkansavtal mellan kommunerna förutom överenskommelser
om kostnadsfördelning och vissa praktiska frågor.
Centralförvaltningens personal i Eckerö har sammanträffat med kollegorna
i Hammarland under tisda g förmiddag den 25 januari 2011 och diskuterat ett
samarbete utifrån dessa föreslagna villkor.

Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2011__

Ecke rö den __/__2011_

Ordf.
Sekr.

ECKERÖ KOMM UN

SAM M ANT RÄDESPROT OKOLL
Sida

Organ

§nr

KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN

Kst § 30 forts.

30
53

Sammanträdesdatum

7

25.01.2011
15.02.2011

Kommundirektörens promemoria och första förslag till principer för
samverkansmodell redovisas för kommunstyrelsen. På tjänstemannanivå
föreligger enighet om att löneräkningen för de båda kommunerna, bör
kompletteras med ytterligare en anställd på 100% under försöksperioden som
biträder Hammarlands löneräkning. Denna löneräknare skall samtidigt efter
förmåga och yrkesbakgrund, avlasta kommunkansliet i Eckerö och
möjliggöra en intern arbetsfördelning som innebär att ekonomiförvaltningens
löpande uppgifter kan fullgöras av kommunekonomen i Hammarland på 50%.
Samverkansförslaget förankras i de bå da kommunstyrelserna inför vidare
åtgärder.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen fullföljer samarbetsdiskussionen med Hammarlands
kommun utifrån föreslagna principer och med beredskap att skyndsamt utlysa
en ny befattning som löneräknare under 2011. Den anställde skall tillgodose
Hammarlands behov av löneräkning på c:a 50%.
BE SLUT
Kommunstyrelsen antecknade sig rekryteringsläget för anställning av en
vikarierande kommunekonom till kännedom.
Kommunstyrelsen finner den tidigare diskuterade samverkansmodellen med
Hammarlands kommun som den mest eftersträvansvärda och långsiktiga
lösningen på de båda kommunernas personalbehov.

Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2011__

Ecke rö den __/__2011_

Ordf.
Sekr.

ECKERÖ KOMM UN

SAM M ANT RÄDESPROT OKOLL
Sida

Organ

§nr

KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN

Kst § 30 forts.

30
53

Sammanträdesdatum

8

25.01.2011
15.02.2011

Kommunstyrelsen beslutade att avvakta förankring och ställningstagande
i kommunstyrelsen i Hammarlands kommun vid dess nästa sammanträde
den 1 februari 2011, men om den föreslagna samverkansmodellen också
godkännes av denna, lediganslå s omgående en tillfällig befattning som
löneräknare i Eckerö kommun på 100%. Huvuduppgiften är löneräkning på
c:a 50% som personalstöd till Hammarland och den anställde skall i övrigt
avlasta kommunens allmänna förvaltning eller ekonomiförvaltning, för att
möjliggöra en intern arbetsfördelning varvid en del av kommunekonomens
nuvarande uppgifter övertages av andra. Kommunstyrelsen antecknar till
protokollet att nyanställningen är en praktisk lösning som inte innebär någon
ökning av nuvarande personaldimensionering och endast marginellt påverkar
den genomförda, och önskvärda omorganisationen på kommunkansliet i
Eckerö.
Rekryteringsgruppen svarar för praktiska åtgärder enligt tidigare beslut vid
lediganslående av befattningen, annonsförfarande och intervjuer.

Kst § 53

Befattning som byråsekreterare med löneräkning som huvuduppgift har
ledigansla gits i Eckerö kommun. Personalstöd för löneräkning i Hammarland
uppskattas till c:a 60% av en heltid. Ansökningsfristen pågår till och med
den 21 februari 2011. Rekryteringsgruppen svarar i enlighet med tidigare
beslutsdele gation för det praktiska handhavandet av intervjuer m.m.
BE SLUT
Kommunstyrelsen valde ledamoten Mikael Stjärnfelt till ersättare
i Rekryteringsgr uppen för Marie Löfström och Rune Söderlund.
Kommunstyrelsen uppdrog åt kommundirektör Jörgen Lundqvist att kontakta
de sökande som hittills anmält sig för att börja boka intervjutillfällen.

Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2011__

Ecke rö den __/__2011_

Ordf.
Sekr.

ECKERÖ KOMM UN

SAM M ANT RÄDESPROT OKOLL
Sida

Organ

§nr

KOMMUNSTY RELSEN

54

Sammanträdesdatum
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15.02.2011

REVID ER ING AV UPPGIFTSR ELATERAD LÖ N
FÖ R EXTRA UPPGIFTER OC H ANSVAR
Kst § 54

Inför och i samband med kommunekonomens tjänstledighet har
byråsekreterare Margareth Häggblom bå de anförtrotts, och i praktiskt
handhavande, åtagit sig ett flertal extra arbetsuppgifter som tidigare åvilade
kommunekonomen. Till dessa hör inte minst ett samordningsansvar för
ibruktagandet av det nya ekonomisystemet. Avlastning har inte skett från
ordinarie arbetsuppgifter vilket föranlett betydande övertid som
kompenseras på sedvanligt sätt.
Personalsamråd har skett med Margareth Häggblom om revidering av hennes
inplaceringslön som kan ge en skälig ersättning för dessa extra uppgifter och
ansvar från och med januari 2011 (vikariatstillägg).
Lönebokföraren ges tillfälle att till kommunstyrelsens sammanträde redovisa
regelverk och tidigare praxis i kommunen för vikariatstillägg.
Överläggning har skett mellan Margareth Häggblom och kommundirektören
samt mellan Margareth Häggblom och kommunstyrelsens ordförande inför
sammanträdet.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Margareth Häggblom ersätts för extra uppgifter och ansvar från och med den
1 januari 2011 och under kommunekonomens fortsatta tjänstledighet till och
med den 31 december 2011, enligt den utredning och förhandling som kan
redovisas inför kommunstyrelsens sammanträde.

Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2011__

Ecke rö den __/__2011_

Ordf.
Sekr.

ECKERÖ KOMM UN

SAM M ANT RÄDESPROT OKOLL
Sida

Organ

§nr

KOMMUNSTY RELSEN

Kst § 54 forts.

54

Sammanträdesdatum

10

15.02.2011

BE SLUT
Den uppgiftsrelaterade lönen för byråsekreterare Margareth Häggblom höjs
med 200 Euro per månad från och med den 1 januari 2011 till och med
den 31 december 2011 med hänsyn till de extra uppgifter och det ansvar
hon redan har åtagit sig inför kommunekonomens tjänstledighet och fullföljer
under denna period. Denna tillfälliga revidering av tidigare inplaceringslön
sker enligt Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal (AKT A)
kapitel II § 5.2.
De uppgifter som ingår i kommunekonomens arbetsbeskrivning och som
sålede s övertages av byråsekreterare Margareth Häggblom omfattar
uppdateringar av ekonomisystemet, finansförvaltning, försäkringsskydd,
konteringar, övervakning av hyresuppföljning, betalning av svenska räkningar
samt redovisning och uppföljning av friskvårdsprogram och
företagshälsovård.
Margareth Häggblom tar därutöver på sig ett samordningsansvar för
införandet av ett nytt ekonomisystem i Eckerö kommun och håller i de
fortlöpande kontakterna med programleverantören.
Under perioden 1 mars 2011 till den 30 juni 2011 går Margareth Häggblom
upp i tjänstgöringsgrad från 80% till 100%. En avstämning görs i juni 2011
för att klargöra huruvida arbetssituationen medger en återgång till 80%
tjänstgöringsgrad.

Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2011__

Ecke rö den __/__2011_

Ordf.
Sekr.

ECKERÖ KOMM UN
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Sida

Organ

§nr

KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNF ULLMÄKTIGE
KOMMUNSTY RELSEN

44
21
55

Sammanträdesdatum
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01.02.2011
10.02.2011
15.02.2011

AV TA L O M KÖPTJÄNS TER O CH PERSONELLT SA MARB ETE
MELLAN EC KERÖ OCH HAMMAR LANDS KOMMUNER
Kst § 44

Eckerö kommun och Hammarlands kommun avser att pröva ett formaliserat
personellt samarbete inom främst kommunernas ekonomiförvaltningar.
Samarbetet föreslås pågå fram till den 31.12.2011 med ömsesidiga köptjänster
där den personella kompetensen i de båda kommunerna kan tillgodogöras på ett
ömsesidigt sätt.
På detta stadium behandlas ärendet som en tillfällig lösning på ett påkallat och
omgående behov av personalförstärkning av en ekonomtjänst i Eckerö kommun
och löneräkning i Hammarlands kommuner. Förslaget underlättas väsentligt av
att båda kommunerna har övergått till ett gemensamt ekonomisystem och
lönebokföringsprogram.
Eckerö kommunstyrelse har i tidigare principbeslut godkänt ett utkast till
samarbetsmodell som framlagts på tjänstemannanivå under pågående
rekryteringsprocess. Förslaget har förankrats vid personalmöten i båda
kommunerna. Ärendet skall närmast behandlas av kommunstyrelsen i
Hammarland tisdagen den 1 februari 2011. Ett antal delbeslut erfordras för
att påbörja samarbetet efter ett motsvarande och positivt inriktningsbeslut i
kommunstyrelsen i Hammarlands kommun.
Det handlar om principer för samarbetet (överenskommelse om samarbetets

Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2011__

Ecke rö den __/__2011_

Ordf.
Sekr.

ECKERÖ KOMM UN
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Sida
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§nr

Sammanträdesdatum
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omfattning och innehåll, ifrågakommande tjänster, arbetsplatser,
kostnadsfördelning, anställningsformer och övriga tillämpningsföreskrifter).

KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNF ULLMÄKTIGE
KOMMUNSTY RELSEN

Kst § 44 forts.

44
21
55

01.02.2011
10.02.2011
15.02.2011

Eckerö kommun anställer i enlighet med denna överenskommelse och
personalavtal en byråsekreterare med löneräkning till huvuduppgift som
också betjänar Hammarlands kommun. Anställningen skall utannonseras och
tillsättas. En arbetsbeskrivning skall också framtagas och fastställas av
kommunstyrelsen.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Villkorat av ett positiv t inriktningsbeslut i kommunstyrelsen i Hammarlands
kommun den 01.02.2011, föreslås kommunstyrelsen att inleda
rekryteringsförfarandet av en byråsekreterare med löneräkning som
huvuduppgift till Eckerö kommun. Rekryteringsgruppen ombesörjer
utannonsering och vidare handläggning av ärendet (efter den 04.02.2011
beroende på utfallet av den pågående rekryteringen av en vikarierande
kommunekonom). Anställningen pågår till och med den 15.02.2012 med
möjlighet till förlängning. Prövotid tillämpas på fyra månader. Under
motsvarande tidsfrist finns en ömsesidig upphävningsklausul för det
kommunala samarbetsavtalet. Kommunstyrelsen antager förslag till principer
för köptjänster och personellt samarbete inom ekonomiförvaltningarna i
Hammarlands och Eckerö kommuner som utgör underlag för en gemensam
överenskommelse mellan kommunstyrelserna.
Kommunstyrelsen får också taga del av ett första förslag till arbetsbeskrivning
för den tillfälliga befattningen som byråsekreterare och löneräknare.

Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2011__

Ecke rö den __/__2011_

Ordf.
Sekr.

ECKERÖ KOMM UN

SAM M ANT RÄDESPROT OKOLL
Sida
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§nr
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KOMMUNF ULLMÄKTIGE
KOMMUNSTY RELSEN

Kst § 44 forts.

44
21
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Sammanträdesdatum
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01.02.2011
10.02.2011
15.02.2011

BE SLUT
Kommunstyrelsen godkänner de framlagda principerna för ett personellt
samarbete inom ekonomiförvaltningarna i Eckerö och Hammarlands kommuner
med ett utbyte av köptjänster av ekonom och löneräknare på vardera c:a 50%
om ej annat överenskommes.
Köptjänsterna pågår under en försöksperiod fram till den 31 december 2011.
En utvärdering av samarbetet görs under hösten 2011.
Beroende på utfallet av pågående rekrytering av en vikarierande
kommunekonom under ansökningsfristen fram till den 4 februari 2011, utlyser
Eckerö kommun skyndsamt en befattning som byråsekreterare på 100% med
löneräkning som huvudsaklig uppgift. Anställningen villkoras av erforderliga
beslut och överenskommelse med Hammarlands kommun. Prövotid tillämpas.
Arbetet pågår till den 15.02.2012 med möjlighet till förlängning.
Rekryteringsgruppen i Eckerö kommun handhaver utannonsering i enlighet
med framlagt förslag. Kommunstyrelsen fastställer arbetsbeskrivning för
befattningen samt ingår överenskommelse med Hammarlands kommun om
principerna för samarbete och köptjänster mellan kommunerna.

Kfg § 21

Protokolljusterarnas
signatur

Kommunstyrelsen informerar om rekryteringsläget för vikarierande
kommunekonom och förslag till en personell samverkansmodell
mellan Eckerö och Hammarlands kommuner.
Kommunstyrelsens behandling av personalärendet och beredning
av principer för en gemensam personalförsörjning till ekonomProtokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrkes
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Ordf.
Sekr.
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och löneräknartjänster medföljer i bilagor.

KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNF ULLMÄKTIGE
KOMMUNSTY RELSEN

Kfg § 21 forts.

44
21
55

01.02.2011
10.02.2011
15.02.2011

KOMMUNFULLM ÄKT IGES BE SLUT
Kommunfullmäktige antecknade sig informationsärendet till kännedom
och anmälde till protokollet sitt tillstyrkande av de framlagda principerna
för ett personellt samarbete mellan ekonomiförvaltningarna i Eckerö och
Hammarlands kommuner under 2011 vilka läggs till gr und för kommunstyrelsens
fortsatta handläggning och beslut.
Kommunstyrelsen ombedes att återkomma med uppföljande information om
personalsamarbetet samt att återkomma med ett formellt förslag till ett
permanentat samarbetsavtal mellan kommunerna om den föreslagna
försöksperioden 2011 ger det positiva utfall som kommunfullmäktige hoppas
också kan utsträckas till andra samarbetsområden.

Kst § 55

Förslag till avtal om köptjänster och personellt samarbete mellan Eckerö och
Hammarlands kommuner medföljer i bilaga. Ärendet behandlas parallellt av
kommunstyrelsen i Hammarland den 15.02.2011.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen godkänner och ingår bifogade förslag till överenskommelse
om tjänsteköp av ekonomichef från Hammarlands kommun på 50%
och erbjuder tjänsteköp av byråsekreterare med löneräkning som huvuduppgift
till Hammarlands kommun på 60%. T jänsteköpen gäller från avtalets ingående
och fram till den 31.12.2011 under förutsättning av ömsesidiga godkännanden
av avtalsvillkoren. Uppgörelsen är villkorad av att Eckerö kommun anställer
byråsekreterare för de uppgifter som erbjuds Hammarlands kommun och att
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ekonomichefen i Hammarlands kommun ger sitt skriftliga samtycke.
Kommunfullmäktige informeras om detta tillfälliga samarbete och underställs
de förslag som kan följa under försöksperioden och dess utvärdering, för
en mer långsiktig och permanent samarbetsmodell mellan kommunernas
ekonomi- och löneförvaltningar.
KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNF ULLMÄKTIGE
KOMMUNSTY RELSEN

Kst § 55 forts.

44
21
55

01.02.2011
10.02.2011
15.02.2011

BE SLUT
Kommunstyrelsen godkänner och ingår enhälligt i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut och bemyndigande, det framlagda förslaget
till samverkansavtal om köptjänster och villkor för personellt samarbete
mellan Eckerö och Hammarlands kommuner under 2011.
Samarbetet innebär att Eckerö erbjuder Hammarlands kommun
löneräkningstjänster motsvarande c:a 60% av heltid, medan Hammarlands
kommun erbjuder Eckerö kommun ekonomichefstjänster motsvarande 50% av
heltid. Köptjänsterna utgår från självkostnadsprincipen. Avtalsperioden
påbörjas vid avtalets ingående och pågår under 2011. Under avtalsperioden
genomförs en utvärdering av samarbetsmodellen.
Det är kommunstyrelsens avsikt att informera kommunfullmäktige
om de beslut som fattas och verkställs under detta tillfälliga personella
samarbete mellan kommunerna. Kommunfullmäktige underställs också
de förslag som kan följa under försöksperioden och dess utvärdering,
för en mer långsiktig, och permanent, samarbetsmodell mellan kommunernas
ekonomi- och löneförvaltningar.
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AV TA L MED HA MMA RLANDS KO MMUN O M SAMNY TTJAN D E
AV SERV ER OC H KOMMUN IKA TIO NSUTRUSTN ING
Kst § 7

Hammarlands kommun har i samråd med kommundirektören i Eckerö kommun
i december 2010 och januari 2011, framtagit ett första avtalsförslag om
samnyttjande av server och kommunikationsutrustning för användning,
underhåll och IT-stöd för det nya och gemensamma ekonomiförvaltningsoch lönesystemet i de båda kommunerna. Utgångspunkt för samarbetsavtalet
utgör det av kommunfullmäktige i Eckerö den 17 juni 2010 antagna
intentionsavtalet om anskaffning av ett gemensamt ekonomisystem.
Intentionsavtalet har trätt i kraft som bindande avtal den efter motsvarande
godkännande i Hammarlands kommun den 23 augusti 2010.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen godkänner den principiella fördelning av kostnaderna
utifrån samverkansavtalet från augusti 2010 och utkast till avtal om
samnyttjande av server och kommunikationsutrustning.
Den allmänna fördelningen av kostnaderna uppgår till 60% för Hammarlands
brukande av utrustningen samt 40% för Eckerö kommuns del. Kostnaden för
serviceavtal samt uppgraderingar av ekonomisystemet debiteras båda
kommunerna enligt hälftendelningsprincipen vilket motsvarar de båda
kommunernas anskaffnings-kostnader för programvara och för licenser.
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Kst § 7 forts.

BE SLUT
Kommunstyrelsen godkänner den principiella fördelningsgrun den mellan
kommunernas drift- och underhållskostnader för serverutrustningen för det nya
ekonomisystemet enligt förslaget. Kommundirektören preciserar i samråd med
Hammarlands kommun avtalets konsekvenser för ägande eller samägande av
datautrustningen. En redovisning över hittillsvarande investeringskostnader
inom projektet framtages till kommunstyrelsen.

Kst § 56

Uppföljande samråd har skett mellan kommundirektörerna i Eckerö och
Hammarlands kommuner kring det föreslagna underhålls- och serviceavtalet
på gemensam datateknisk utrustning. Denna är anskaffad och placerad på
Kommungården i Hammarland enligt redovisning i avtalsförslaget.
Avtalet utgår från självkostnadsprincipen och faktisk nyttjandegrad av
utrustningen samt strömförbrukning enligt tidigare beslut.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen godkänner och ingår i enlighet med kommunfullmäktiges
tidigare investeringsbeslut det framlagda förslaget till service- och
underhållsavtal för samnyttjande av server med kommunikationsutrustning,
mellan Hammarlands och Eckerö kommuner. Den delade
anskaffningskostnaden behandlas dels, som investering i inventarier, dels vad
gäller nyttjanderätt till program och licenser som en investeringskostnad för
övriga utgifter med lång räckvidd.
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BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade enhälligt och i enlighet med
kommunfullmäktiges tidigare inriktnings- och investeringsbeslut att
godkänna och ingå det framlagda förslaget till service- och underhållsavtal
och samnyttjande av server med kommunikationsutrustning, mellan
Hammarlands och Eckerö kommuner.
KOMMUNSTY RELSEN

57

15.02.2011

FIRMA TEC KNINGSRÄ TT FÖ R ECKERÖ KO MMUN
Kst § 57

Behörighet och rätt att teckna organisationens namn (firmateckningsrätt) för
Eckerö kommun tillerkännes enligt hittillsvarande praxis kommundirektör
och kommunekonom. Med anledning av den fastställda omorganisationen
samt vissa personalförändringar på kommunkansliet, bör firmateckningsrätten
uppdateras och kompletteras enligt förslag.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen beslutar att behörighet och rätt att teckna organisationens
namn (firmateckningsrätt) tilldelas:
Margareth Häggblom
Jörgen Lundqvist
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att behörighet och rätt att teckna organisationens
namn (firmateckningsrätt) tilldelas:
Margareth Häggblom
Jörgen Lundqvist
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15.02.2011

DISPOSITIO NSRÄ TT FÖ R KO MMUNA LA BANKKO NTO N
Kst § 58

Med anledning av den fastställda omorganisationen och personalförändringar
på kommunens centralförvalt ning, uppdateras och kompletteras tidigare
gällande beslut om dispositionsrätten till kommunens bankkonton.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Eckerö kommunstyrelse beslutar att medgiva full dispositionsrätt
till Eckerö kommuns samtliga bankkonton i Ålandsbanken, Nordea Finland
och Nordea Sverige samt Sampo Bank till:
Margareth Häggblom
Håkan Häggblom
Jörgen Lundqvist
Margareth Häggblom erhåller behörighet som ny huvudanvändare av:
Ålandsbankens Business Line,
Nordeas Corporate Net Bank och
Sampo Global Link.
I och med detta beslut upphör tidigare be slut om dispositionsrätt
förutom att dispositionsrätt till kommunens konto nummer 66100-1055523
i Ålandsbanken Ab fortsatt gäller för Gunilla Mattsson.
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15.02.2011

BE SLUT
Eckerö kommunstyrelse beslutar att medgiva full dispositionsrätt
till Eckerö kommuns samtliga bankkonton i Ålandsbanken, Nordea Finland
och Nordea Sverige samt Sampo Bank till:
Margareth Häggblom
Håkan Häggblom
Jörgen Lundqvist
Margareth Häggblom erhåller behörighet som ny huvudanvändare av:
Ålandsbankens Business Line,
Nordeas Corporate Net Bank och
Sampo Global Link
I och med detta beslut upphör tidigare be slut om dispositionsrätt
förutom att dispositionsrätt till kommunens konto nummer 66100-1055523
i Ålandsbanken Ab fortsatt gäller för Gunilla Mattsson.
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EC KERÖ IN FO OC H KO MMUN ENS IN FO RMATIO NSSKYLDIGH ET
Kst § 59

De åländska kommunerna skall enligt Kommunallag för landskapet Åland
§ 33 informera kommunens invånare om de ärenden som är anhängiggjorda i
kommunen samt hur ärendena avgjorts. Förvaltningsstadga för Eckerö
kommun fastslår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för
kommunens information och godkänner allmänna anvisningar med principer
för den kommunala informationen. Stadgandet återges också i gällande
Instruktion för kommunstyrelsen med en skyldighet för kommunstyrelsen att
”tillse att korrekt och tillräcklig information om förhållandena i kommunen
ges till kommunens invånare och anställda samt till massmedia” (§3 p. 2a).
Kommunbladet Eckerö Info har under en längre tid utgjort denna publika
informationsbärare. Sedan ett antal år kompletteras emellertid
kommunbladets information med kommunens hemsida där fullständiga
kommunala protokoll återges.
Informationsskyldigheten och kommunbladet behandlade s senast av
kommunstyrelsen år 2002 mot bakgrund av kritik mot att beslut i vissa
ärenden liksom paragrafhänvisningar till ärendena som sådana hade saknats i
kommunbladet. Enligt beslut i kommunstyrelsen Kst § 118 år 2002, skall
kommundirektören tillse att sammanfattningar av besluten i
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kommunfullmäktige och kommunstyrelsen återges i kommunbladet med
erforderliga paragrafhänvisningar (se bilaga).
I samband med ett personalmöte har förslag framförts om att redovisningen
av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut endera be gränsas eller
upphör i kommunbladet med hänsyn till att protokollen finns åtkomliga på
kommunens hemsida.
KOMMUNSTY RELSEN

Kst § 59 forts.

59

15.02.2011

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen frit ager kommundirektören från tidigare ålagda
skyldigheter enligt beslut Kst § 118 den 07.05.2002 i den utsträckning som
kommunstyrelsen finner att redovisningen av kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsens ärenden och beslut ej längre behöver återges i
kommunbladet.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade enhälligt att kommunbladet Eckerö Info även
fortsättningsvis nyttjas för att tillgodose den kommunala informationsplikten
gentemot allmänheten, men att beslut i kommunfullmäktige och i
kommunstyrelsen endast behöver återges i sammanfattningar och med en
större selektivitet som begränsas till ärenden av större principiell vikt och
räckvidd enligt kommundirektörens bedömning. Övriga ärenden noteras
kortfattat i punktform med paragrafhänvisning.
Kommunstyrelsens utlåtanden redovisas endast i komprimerat skick och
företrädesvis där de ssa ej in går i beslutsprotokoll utan i bilagor till protokoll.
I ökad utsträckning sker också hänvisning till kommunens officiella hemsida
där samtliga protokoll återfinns i dess helhet.
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15.02.2011

ANMÄ LNINGSÄR END EN
Kst § 60
•
•
•

•
•
•
•

Ålands landskapsregerin g: Kommunalvägsinvesteringar år 2011
(utsändes)
Ålands landskapsregerin g: Be slut gällande anhållan om förnyat
täkttillstånd (utsändes och delgives Miljö- och byggnadsnämnd)
Undervisningsministeriet: Statsunderstöd för undervisningsändamål
Räddningsområde Ålands landskommuner: Sammanträdesprotokoll
27.01.2011 med dispositionsplan för Räddningsnämnden
T ekniska nämnden: Sammanträdesprotokoll 31.01.2011
Folkpensionsanstalten: Företagshälsovård på arbetsplats
Mariehamns stad: Ersättning för missbrukarvården 2011
och slutreglering 2010 (utsändes och delgives Socialnämnden)
Förfrågan till kommunfullmäktige och kommunstyrelse:
Kommunens åtgärder mot arbetslösheten

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen besvarar hänvändelsen om arbetslöshetsnivån
i Eckerö kommun och antecknar sig i övrigt anmälningsärendena till
kännedom.
BE SLUT
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Det uppdragets åt kommundirektören att avfatta ett svar på brev från
allmänheten om kommunala åtgärder med anledning av arbetslöshetsläget
i Eckerö kommunen. Kommundirektören tillfrågar ånyo arbetsmarknadsmyndigheten om tillgänglig statistik över arbetslösa fördelat på åldrar och
branscher i kommunen liksom andra relevanta jämförelsetal.
Kommunstyrelsen antecknade sig i övrigt anmälningsärendena till
kännedom.
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