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Plats och tid

Kommungården tisdagen den 1 mars 2011 kl. 19.00-21.35

Beslutande

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

Föredragan de

Lundqvist, Jörgen

Kommundirektör

Öv riga närv arande

Löfström, Marie
Hilander, John

Kommunfullmäktiges ordf.
Kommunfullmäktiges vice ordf.

Paragrafer

Kst § 61-71

Underskrifter

Kommunstyrelsens ordförande

Protokollj ustering
Ort och ti d

Kommundirektör

Rune Söderlund
Jörgen Lundqvist
Kommungården onsdagen den 2 mars 2011 kl. 17.00

Christina Jansson

Gunder Eriksson

Protokollet framlagt till
Påseende. Plats och tid

Kommungården fredagen den 4 mars 2011 kl 10.00

Intygar

Kommundirektör Jörgen Lundqvist
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01.03.2011

KA LLELS E O CH BESLU TSFÖ RHET
Kst § 61

BE SLUT
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutsfört.

VAL AV PRO TO KO LLJUSTERARE
Kst § 62

BE SLUT
Kommunstyrelsen valde Gunder Eriksson och Christina Jansson
till protokollsjusterare. Protokollet justeras onsdagen den 2 mars 2011
kl. 17.0 0 på Kommungården i Överby, Eckerö kommun, och
framläggs till påseende fredagen den 4 mars 2011 kl. 10.00.

GO DKÄNNAND E O CH KOMPLETTER ING AV FÖ RED RAGNINGSLISTAN
Kst § 63

Protokolljusterarnas
signatur

BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna den framlagda föredragningslistan.

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2011__

Ecke rö den __/__2011_

Ordf.
Sekr.
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KOMMUNSTY RELSEN

64
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01.03.2011

REKRYTER INGSGRUPP EN: ANSTÄLLNING AV BYRÅS EKR ETERAR E
Kst § 64

Befattning som byråsekreterare i Eckerö kommun har lediganslagits.
Fyra ansökningar har inkommit till Eckerö kommun under ansökningsfristen
till den 21 februari 2011. Rekryteringsgr uppen har vidtagit intervjuer med
två av de sökande den 22 februari 2011.
Rekryteringsläget har redovisats vid personalmöte den 23 februari 2011.
Personal vid centralförvaltningen har givits tillfälle att avge synpunkter
fram till fredag den 25 februari 2011.
Hammarlands kommun har erhållit möjlighet att framlägga synpunkter
på de två sökande som kallats till anställningsintervjuer.
Ansökningshandlingar från dessa två sökande medföljer utskicket till
kommunstyrelsen.
Rekryteringsgruppen har samrått den 1 mars 2011 inför kommunstyrelsens
sammanträde och avger ett enhälligt förord för sökanden
Sirkka-Liisa Nordström.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade enhälligt att anställa Sirkka-Liisa Nordström
som byråsekreterare vid centralförvaltningen i Eckerö kommun i enlighet med
ingånget samarbetsavtal med Hammarlands kommun. Prövotid på fyra månader
tillämpas. Anställning sker i arbetsavtal. T illträde sker snarast.
Lön samt övriga anställningsvillkor, däribland ansökta erfarenhetstillägg,
fastställs vid kommunstyrelsens nästa sammanträde den 8 mars 2011.
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UTR EDNING OM O MSTÄNDIGH ETER KR ING
TILLÄGGSBUDG ETERING AV VÄGANSLAG
Kfg § 97

KOMMUNFULLM ÄKT IGES BE SLUT
Kommunfullmäktige uppdrager åt kommunstyrelsen att genom ett hörande
klargöra orsakssamband och omständigheter kring det extra-anslag som
påkallats för underhåll av Degersandsvä gen under våren 2010 och som
förorsakat kommunen oacceptabla kostnader, liksom de slutsatser och
konsekvenser som händelsen föranleder.
Kommunstyrelsen redovisar utredningen inför kommunfullmäktige för vidare
beslut.

Kst § 15

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen kallar T ekniska nämndens ordförande och verkställande
tjänsteman till ett hörande enligt kommunstyrelsens bestämmande,
som inför den av kommunfullmäktige beställda utredningen, kan klargöra
omständigheter, beslutsgång, praktiskt handhavande och genomförd
direktupphandling av vägunderhåll på Degersan dsvägen våren 2010 liksom
principer och tidigare tillämpad praxis och delegationsordning i motsvarande
ärenden.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att inledningsvis kalla kommuntekniker
Rune Småroos till ett hörande om omständigheterna kring genomförd
direktupphandling av vägunderhåll på Degersan dsvägen våren 2010.
Det uppdrages åt kommundirektören att underrätta kommunteknikern om
kallelsen till hörandet som äger rum vid kommunstyrelsens ordinarie
sammanträde tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00. Kommundirektören
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förbereder frågor inför hörandet som på förhand delgives kommunteknikern
och kommunstyrelsen.
KOMMUNF ULLMÄKTIGE
KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN

Kst § 25
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25.01.2011
01.03.2011

Kommuntekniker Rune Småroos har delgivits kommunstyrelsens beslut
Kst § 15 och erhållit kallelse till ett hörande vid kommunstyrelsens
sammanträde den 25 januari 2011 samt de frågor som kommunstyrelsens
presidium önskar framställa i samband med hörandet. Handlingarna medföljer
i bila ga till protokollet.
Hörande vidtogs och kommuntekniker Rune Småroos besvarade dels, de
föranmälda och dels, ett antal uppföljande, frågor kring kommunalt underhåll
av Degersandsvä gen och de specifika omständigheterna vid grusningen av
vägen våren 2010 som föranledde nämndens tilläggsbudgetering.
BE SLUT
Kommunstyrelsen tackade kommuntekniker Rune Småroos för dennes
medverkan vid hörandet.
Kommunstyrelsen beslutade att återupptaga behandlingen av ärendet vid
nästa sammanträde. Kommuntekniker Rune Småroos erhåller en
förhandsutskrift av de svar han avgivit vid hörandet inför protokollsjusteringen.
T ekniska nämndens ordförande delgives motsvarande sammanställning av
frågor och svar vid hörandet efter kommunteknikerns förhandsgranskning.
Denna sammanställning tillförs också protokollet som bilaga.
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T ekniska nämndens ordförande har delgivits kommunteknikerns redovisning
av de omständigheterna som föranledde tilläggsbudgetering för kostnader för
vägunderhåll på Degersandsvägen våren 2010. Med anledning av
redovisningen har T ekniska nämndens ordförande avgivit några
kompletterande synpunkter. Dessa har också tillförts utredningen.
Den framlagda utredningen omfattar förutom de faktiska omständigheterna
samt vissa slutsatser också ett antal rekommendationer för att förhindra, eller
förebygga ett upprepande av händelsen.
Utredningen medföljer i bilaga till kallelse utskicket..
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen redovisar inför kommunfullmäktige den framtagna
utredningen om de omständigheter som föranledde tilläggsbudgeteringen av
underhåll på Degersandsvä gen våren 2010 samt antager förslag till slutsatser
och rekommendationer för vidare beslut i kommunfullmäktige.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att tillställa kommunfullmäktige den framtagna
utredningen om faktiska omständigheter och slutsatser kring
tilläggsbudgeteringen av vägunderhåll på Degersandsvä gen våren 2010 samt
de rekommendationer som kommunstyrelsen tillstyrker i syfte att förebygga
liknande händelser.
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ORGANISATIONSPRO JEKTET
Kst § 66
Kommunstyrelsen beslutade i december 2010 att inleda utfasningen av
pågående konsultuppdrag till Robert Lindfors. Denne har getts tillfälle till
ett antal uppföljningsmöten på centralförvalt ningen och färdigställandet
av sin slutrapport.
I samråd mellan kommunstyrelsens ordförande och konsult Robert Lindfors
har en diskussion förts om vissa fortsatta konsulttjänster som främst inriktar
sig på införandet av ett nytt ekonomisystem och de förändringar som
följer av nyanställning och vissa interna förändringar med anledning av denna.
Kommunstyrelsen fastställer omfattningen av de fortsatta konsulttjänsterna.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att utöver tidigare beslut ge konsult
Robert Lindfors ett förlängt förordnande som omfattar ytterligare två månader
och 25 timmar. Förordnandet avser färdigställandet av slutrapport för
organisationsprojektet, men omfattar till större delen fortsatta konsultinsatser
vid införandet av ett nytt ekonomi- och lönesystem samt de förändringar
som följer av nyanställning och andra organisatoriska förändringar på
kommunens centralförvaltning.
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MEDBORGARINITIATIV 2010
Kst § 67

Kommunstyrelsen skall årligen och senast i mars månad upprätta en
sammanställning över de medborgarinitiativ inom kommunstyrelsens och
kommunfullmäktiges ansvarsområden som upptagits till behandling under
föregående år. Redovisningen som anger antalet medborgarinitiativ, slag av
ärenden samt beslut med anledning av de ssa, skall framläggas för
kommunfullmäktige.
Under 2010 har kommunstyrelsen upptagit tre medborgarinitiativ till
behandling. Kommunstyrelsen har också gett sitt stöd till ett företagarinitiativ
för den planerade gång- och cykelvägen till Käringsund.
* Det första medborgarinitiativet avsåg uppsättande av vägbelysning på
Degersan dsvägen (Kst § 4). Kommunstyrelsen har slutbehandlat ärendet
genom hänvisning till fastställd budget och investeringsplan. I sitt svar på
hänvändelsen konstaterar kommunstyrelsen att den är väl medveten om
Degersan dsvägens betydelse för kommunens samlade besöksnäring.
I hittillsvarande praxis har uppsättande av vägbelysning främst motiverats av
trafiksäkerhetsskäl och varit begränsad till vissa vägkorsningar och bykärnor.
Kommunstyrelsen informerar undertecknarna av medborgarinitiativet om
sakläget och tillställer T ekniska nämnden medborgarinitiativet för dess
bedömning och prioriteringssättning inför nästa budgetberedning.
Kommunstyrelsen anmodar också Tekniska nämnden och förvaltningen att
redovisa genomsnittskostnad för anskaffning och uppsättning av
vägbelysning samt tillhörande driftkostnader för sådana fortsatta
investeringsprojekt.
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* Bofasta i Björnhuvud, Eckerö kommun, har framfört önskemål om
vägbelysning längsmed Björnhuvudsvä gen. Vä ghållare är Ålands
landskapsregerin g. Medborgarinitiativet har remitterats till T ekniska nämnden
för behandling. Ålands lan dskapsregerin g har också delgivits Ålands
landskapsregerin g. Kommunstyrelsen har besvarat medborgarinitiativet enligt
beslut Kst § 11 år 2011 med att Björnhuvudsvägen är en landskapsägd
bygdeväg och kommunen har således ej ett direkt väghållaransvar för denna.
T ekniska nämnden har anmält att den i första hand prioriterar användandet av
investeringsmedel för uppsättandet av belysning längs med h uvudvägar och
gång- och cykelvägar samt på grundförbättring av befintliga bostadsgator och
kommunalvägar. Kommunfullmäktiges fastställda investeringsbudget och
investeringsplan medger ej utrymme för projektet. Däremot har
kommunfullmäktige i investeringsplanen för 2012 upptagit vägbelysning vid
östra korsningen mellan landskapsväg 1 och Marbyvägen vilket
undertecknarna av medborgarinitiativet informeras om.
Ålands lan dskapsregerin g har, såsom väghållare, beslutat den 22.02.2011 att
avslå anhållan om vägbelysning utmed Björnhuvudsvägen..
* Bofasta i Björnhuvud, Eckerö kommun, har i ett medborgarinitiativ
framfört önskemål om parkeringsmöjlighet i anslutning till landskapsvägen i
Marby och busshållplats. Syftet är att förbättra förutsättningarna för
arbetspendling med kollektivtrafiken. T ekniska nämnden har yttrat sig i
ärendet. Kommunstyrelsen besvarar medborgarinitiativet genom beslut
Kst § 12 år 2011 varvid det framgår att medborgarinitiativet står i god och
vällovlig överensstämmelse med kommunens miljöambitioner och inte minst
för främjandet av kollektivtrafik för arbetspendling till och från Eckerö.
T ekniska nämnden har i sin beredning konstaterat att kommunen inte äger
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mark i området och att terrängen är alltför kuperad för att enkelt kunna bygga
en parkeringsplats i området. Eckerövägen är landskapsväg och Marbyvägen
är en bygdeväg som ägs av Ålands Landskapsregerin g.

KOMMUNSTY RELSEN

Kst § 67 forts.

67

01.03.2011

Eckerö kommun är därför beroende av privata markägares och andra
myndigheters upplåtelse av väg- och markområden för att iordningsställa den
efterfrågade parkeringsplatsen. Kommunstyrelsen önskar däremot inleda en
disk ussion med Hammarlands kommun om möjligheterna att långsiktigt se
över behov av parkeringsytor och busshållplatser i anslutning till det
planerade bostadsområdet på Öra vid Marsundet som eventuellt också skulle
kunna samnyttjas av bofasta i Eckerö kommun.
* I ett upprop har Eckerö Linjen, Ålands T urisminvest Ab och Eckerö Hallen
Ab, föreslagit att också Eckerö kommun ställer sig bakom en skrivelse till
Ålands lan dskapsregerin g för att poängtera önskvärdheten av att den
planerade gång- och cykelbanan från Eckerö Hallen till Käringsund snarast
verkställs. Kommunstyrelsen har understött företagsinitiativet för att
påskynda verkställigheten av den planerade gång- och cykelbanan till
Käringsund enligt be slut Kst § 73.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen beslutar att tillställa kommunfullmäktige den framtagna
redovisningen av inkomna och behandlade medborgarinitiativ 2010.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att tillställa kommunfullmäktige den framtagna
redovisningen av de medbor garinitiativ som anhängiggjorts under
verksamhetsåret 2010. Samtliga medborgarinitiativ är slutbehandlade.
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TILLÄGGSBUDG ETERING FÖ R ANSKAFFNING
AV FO RDO N INO M ÄLDR EO MSORGEN
Kfg § 91

KOMMUNFULLM ÄKT IGES BE SLUT
Konmunfullmäktige beslutade enhälligt att medgiva Socialnämnden en
tilläggsbudgetering på 13.000 Euro under innevarande budgetår 2010 för att
möjliggöra föreslagen anskaffning av ett handikappanpassat fordon för
hemtjänstens behov. Fordonet ersätter snarast praktiskt möjligt en av de två
hyrbilar som för närvarande användes inom hemtjänsten varvid
hyreskontraktet på denna också avslutas.
Det ankommer på äldreomsorgsledare, socialförvaltning och Socialnämnd
enligt gällande delegationsordning att antaga och övervaka eventuellt
erforderliga regler för brukandet av fordonet med hänsyn till
försäkringsskydd. Socialnämnden eller annan underlydande instans anförtros
inköp, omregistrering, vård och övrigt handhavande av fordonet.

Kst § 68

Socialnämndens ordförande och socialsekreteraren redovisar i en inlaga till
kommunstyrelsen de omständigheter som försenat anskaffningen. T idigare
anskaffningsbeslut gäller men finansiering av fordonet saknas i innevarande
budget.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen anhåller hos kommunfullmäktige om motsvarande
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tilläggsbudgetering för anskaffning av handikappanpassat fordon under 2011
som tidigare beviljats för budgetåret 2010 enligt kommunfullmäktiges beslut
Kfg § 91 den 4 november 2010.
KOMMUNF ULLMÄKTIGE
KOMMUNSTY RELSEN

Kst § 68 forts.
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BE SLUT
Kommunstyrelsen anhåller om att kommunfullmäktige medger en förnyad
tilläggsbudgetering på 13.000 Euro för anskaffning av ett handikappanpassat
fordon under budgetåret 2011 då anskaffningen av praktiska skäl ej kunnat
genomföras under 2010. Medelstilldelningen motsvarar till belopp och
ändamål den tilläggsbudgetering som tidigare beviljats för budgetåret 2010
enligt kommunfullmäktiges be slut Kfg § 91 den 4 november 2010.
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SOC IALNÄ MND EN: FÖ RSÖKSPER IO D MED LUGN ENH ET PÅ S ERV IC EHUS ET
Soc § 21

Soc § 21
Bilaga – Nuvarande arbetsschema
Bila ga – Förslag på nytt arbetsschema
Bila ga – Ålands lå s AB – Offert ”Rumslarm”
Bila ga – Ålands lå s AB – Offert ”Kodlås”
Det har visat sig att det finns behov av att utveckla en lugnare och mindre
enhet på Solgår den, för personer som drabbats av t.ex. demenssjukdom och
andra som är i behov av en lugnare omgivning. Med n uvarande arbetsstruktur
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. Dygnspriset är i
nuskedet ca 168,00 € på DGH exklusive kostnader för demensavdelningen.
För de pengarna skulle kommunen kunna utveckla sin egen äldreomsorg.
Fysiska 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.
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För att kunna ge go d vård och omsorg på ”en lugnare enhet” behöver man
utöka personalresurserna. Som bila ga finns det nuvarande arbetsschemat samt
ett nytt förslag på arbetsschema, som fungerar om personalresurserna utökas
med 125 %, dvs. en befattning på 100 % och en på 25 %.
Äldreomsorgsle daren presenterar kostnaderna för en personalutökning
närmare på mötet.

SOCIALNÄ MN DEN
KOMMUNSTY RELSEN

Soc § 21 forts.

21
69

21.02.2011
01.03.2011

Personalresurserna kan lösas genom att man utökar befintlig personal som
arbetar deltid samt att äldreomsorgsledaren anställer en tillfällig extra resurs
på 100 % för sex månader. Denna utökning beräknas i nuskedet att rymmas
inom årets budgetram.
ÄLDREOM SORGSLEDAREN S FÖRSLA G:
Äldreomsorgsle daren 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 resurser, som närvårdare, på totalt 125 %, för tiden 28.2.–31.08.2011.
Gr undlönen för närvårdare är enligt avtal, 04SO S06A, 2 127,70 €/månad för
heltid.
På mötet presenterar äldreomsorgsledaren kostnader för behövlig
alarmutrustning. ”Rumslarm” inklusive alarmmatta, kostar 715,92 €/rum och
”kodlås” till mellandörrarna till enheten kostar 1 628,94 €, enligt offert från
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Ålands lås A B, priser exklusive moms. I detta skede räcker det med att man
köper in ”rumslarm” till ett rum. Se bila ga för närmare uppgifter.

SOCIALNÄ MN DEN
KOMMUNSTY RELSEN

Soc § 21 forts.

21
69

21.02.2011
01.03.2011

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 D GH och man kan inte
ge nå gon uppskattning på när det blir platser le diga, 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 socialskyddsavgifter samt ob-tillägg,
beroende på erfarenhetstillägg.
SOCIALNÄMNDENS BE SLUT :
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”, beställs enligt offerter. En utvärdering görs
inom augusti månad 2011. Äldreomsorgsle daren ser över arbetsschemats
snedfördelning mellan de olika helgpassen där det finns mera personal från
tidig morgon varannan helg.
Socialnämnden be sluter att föreslå inför kommunstyrelsen att det anställs
extra närvårdarresurser på totalt 125 %, för i första hand tiden 2.3.–
31.08.2011, med grundlön enligt avtal 04SO S06A, 2 127,70 €/månad.
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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 DGH.

SOCIALNÄ MN DEN
KOMMUNSTY RELSEN

Soc § 21 forts.

•
•
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Socialnämnden ger äldreomsorgsledaren i uppdra g att ta fram tydligare
kostnadsredovisningar för omstruktureringen inför kommunstyrelsens
sammanträde 1 mars:
•
•

Kst § 69

21
69

Vad är dygnskostnaden på DGH me d och utan demensenheten inräknad
Vad är Solgårdens nuvarande dygn skostnad, samt Solgårdens
dygnskostnad med en personal utökning på 125 %
Gullå sens straffavgift
Mer specificerad uträkning på totala lönekostnaderna per månad för
närvårdare

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen medger Socialnämnden att vid behov och inom ramen för
beslut, beviljade budgetmedel, tillfällig personalförstärkning med två
anställda på sammantaget 125% tjänstgöringsgrad samt metodikutveckling
och förändringar i schemaläggning, påbörja en försöksperiod med lugn enhet
på servicehuset. Syftet är att förbättra omvårdnad om vissa klienter som i
annat fall måste vårdas på annan plats. Kommunfullmäktige informeras om
försöksperioden som föreslås pågå till den 31 augusti 2011. Utvärdering och
förslag till eventuellt permanentad verksamhet framläggs för kommunstyrelse
och kommunfullmäktige.
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BE SLUT
Kommunstyrelsen godkänner Socialnämndens förslag om att vid behov, inom
budgetramarna och under en begränsad försöksperiod fram till den 31 augusti
2011, inrätta en lugn enhet på servicehuset. Kommunfullmäktige informeras
om försöksperioden som också erfordrar den anmälda personalförstärkningen.
Utvärdering skall ske av försöksperioden. Beslut om ett eventuellt fast
inrättande av en lugn avdelning på servicehuset under ställs kommunstyrelse
och kommunfullmäktige.
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01.03.2011

BEFR IELS E FRÅN TVIS TIG AVG IFT FÖR HYRA AV SAMLINGSLO KAL
Kst § 70

Näringsidkare och innehavare av en klädesbutik i Mariehamn, har ett antal
gånger haft försäljning på servicehuset utan att debiteras någon hyreskostnad.
Efter det senaste försäljningstillfället år 2010, debiterades företaget den
gängse hyrestaxan för samlingslokaler, antagen av kommunfullmäktige 2009.
Näringsidkaren har därefter bestritt betalningsansvar för hyreskostnad, dels
2010 och därefter i början av 2011 med anledning av betalningspåminnelse.
Utre dning: Kommundirektören har vidtagit hörande av äldreomsorgsledaren
och av socialsekreteraren. Det kan anses klarlagt att någon hyresavgift vare
sig föraviserats, diskuterats, anmälts eller specificerats gentemot
näringsidkaren inför upplåtelsen av lokalen på servicehuset eller vid
försäljningstillfället ifråga. Någon fordran kan därmed ej anses ha uppkommit
gentemot denna.
I enlighet med telefonsamtal den 27.0 1.2011 tillsänds näringsidkaren
den av kommunfullmäktige 2010 fastställda taxan för hyra av samlingslokaler
i Eckerö kommun.
Instruktion för kommunstyrelsen i Eckerö kommun § 5 ger kommunstyrelsen
rätt att besluta om befrielse från erläggandet av kommunal avgift, då detta
enligt lag, eller för avgiften gällande be stämmelser, är tillåtet.
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KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen föreslås att avföra betalningsansvar för faktura 20730
gällande hyra av samlingssal på servicehuset med 49,18 Euro exklusive
mervärdeskatt 10,82 Euro då hyresavtal eller fordran enligt utredning ej kan
anses ha ingåtts med bindande verkan.

KOMMUNSTY RELSEN

70

01.03.2011

Kst § 70 forts.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutar att avföra betalningsansvar från faktura 20730 för
hyra av samlingslokal på servicehuset.
Kommunstyrelsen kompletterar beslutet med att i den utsträckning som
försäljningsarrangemang av detta slag kan anses vara en önskvärd
serviceåtgärd till gagn och fördel för boende och klienter, och därtill
uttryckligen bedrivs som egen verksamhet inom äldreomsorgen,
är densamma hyresbefriad enligt gällan de regelverk.
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01.03.2011

ANMÄ LNINGSÄR END EN
Kst § 71
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ålands landskapsregerin g: Be slut 22.02.2011 om vägbelysning
på Björnhuvudsvägen, Eckerö kommun
Social- och hälsovårdsministeriet: Enkät till kommunledningen
om folkhälsofrågor (utsändes)
Statens ämbetsverk på Åland: Bidra g för befolkningsskyddsåtgärder
(utsändes
Högsta Förvaltningsdomstolen: Beslut i upphandlingsärende
17.02.2011 (utsändes)
Finlands Kommunförbund: K ursinbjudningar
Ålands Kommunförbun d: Sammanträdesprotokoll förbundsstyrelsen
2011-02-08
Agenda 21-kontoret: Inbjudan (utsändes)
Södra Ålands Hö gstadie distrikt: Sammanträdesprotokoll
förbundsstyrelsen 15.02.2011
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KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen antecknar sig anmälningsärendena till kännedom.
BE SLUT
Kommunstyrelsen antecknade sig anmälningsärendena till kännedom.
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