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Plats och tid

Kommungården tisdagen den 19 april 2011 kl. 19.00-22.20

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

Paragrafer

Kst § 96-114

Underskrifter

Kommunstyrelsens ordförande

Protokollj ustering
Ort och ti d

Kommundirektör

Rune Söderlund
Jörgen Lundqvist
Kommungården onsdagen den 20 april 2011 kl. 16.00

Christina Jansson

Gunder Eriksson

Protokollet framlagt till
Påseende. Plats och tid

Kommungården torsdagen den 21 april 2011 kl 10.00

Intygar

Kommundirektör Jörgen Lundqvist

Utdra gets riktighet
bestyrks
Ort och ti d

Underskrift

ECKERÖ KOMM UN

SAM M ANT RÄDESPROT OKOLL
Sida

Organ

§nr

KOMMUNSTY RELSEN

96
97
98

Sammanträdesdatum

3

19.04.2011

KA LLELS E O CH BESLU TSFÖ RHET
Kst § 96

BE SLUT
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutsfört.

VAL AV PRO TO KO LLJUSTERARE
Kst § 97

BE SLUT
Kommunstyrelsen valde Gunder Eriksson och Christina Jansson
till protokollsjusterare.
Protokollet justeras onsdagen den 20 april 2011 kl. 16.00
på Kommungården i Överby, Eckerö kommun, och framläggs
till påseende torsdagen den 21 april 2011 kl. 10.00.

GO DKÄNNAND E O CH KOMPLETTER ING AV FÖ RED RAGNINGSLISTAN
Kst § 98

Protokolljusterarnas
signatur

BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna den framlagda föredragningslistan
med tillägg för extra-ärendena Kst § 111 Finlands miljöförvaltning: Anhållan
om marklov för faunainventering, Eckerö kommun, samt Kst § 112: Rutiner
vid förmedling av hyreskontrakt, varvid anmälningsärendena erhåller ny
paragrafering som Kst § 113. Anmälningsärendena kompletteras med
T ekniska nämndens sammanträdesprotokoll från den 14 april 2011.

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

MILJÖ - OCH
BYGGN ADSN Ä MN DEN
KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN

18
88
99

Sammanträdesdatum
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08.03.2011
29.03.2011
19.04.2011

MILJÖ - OC H BYGGNADSNÄMNDEN
UTLÅ TAN D E ÖV ER FÖ RSLAG TILL D ETALJPLAN, TO RP, EC KERÖ KOMMUN
MBN § 18

Nils-Olof Mattssons ansöker om fastställelse av en detaljplan för del av
fastigheten Västra Styrsingsudd RNr 6:89 i Torp by i Eckerö kommun.
Ansökan bilaga ½
Planbeskrivning bilaga 2/2.
Detaljplan bilaga 3/2
Rågrannars hörande bifogas till denna §.
FÖRSLA G:
Byggnads- och miljönämnden besluter att föreslå för kommunstyrelse och
kommunfullmäktige att fastställa Nila-Olof Mattssons ansökan om
fastställelse av detaljplan för del av fastigheten Västra Styrsingsudd
RNr 6:89 i Torp by i Eckerö kommun, hänvisande till kapitel 5 i Plan- och
bygglag för landskapet Åland.
BE SLUT :
Byggnads- och miljönämnden beslöt att sökanden ska kalla till samråd med
berörda parter enligt 30 § PBL.
Byggnads- och miljönämnden beslöt vidare att inbegära utlåtande från
T ekniska nämnden och kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige rörande
ansökt detaljplan för del av fastigheten Västra Styrsingsudd RNr 6:89 i
T orp by i Eckerö 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

MILJÖ - OCH
BYGGN ADSN Ä MN DEN
KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN

Kst § 88

18
88
99

Sammanträdesdatum
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08.03.2011
29.03.2011
19.04.2011

BEREDNIN G
I flera fall av beredning av beslut och vid beslut gällande detaljplaner,
revidering av detaljplaner samt kommunala utlåtanden över ansökningar om
jordförvärvsrätt i Eckerö kommun, har avsaknaden av kommunal
generalplanläggnin g gjort sig påmind. Detta innebär att detaljplaner
behandlas var för sig utan någon mer översiktlig, sammanhängande och
enhetlig kartläggning. Den vid det här laget ålderstigna översiktsplanen
besitter inte heller juridiskt bindande verkan för den kommunala
markanvändningen. Pågående och prognosticerad befolkningsinflyttning lär
framställa nya och spridda krav på kommunal service och infrastruktur,
samtidigt som kommunens egna ambitioner att erbjuda en allmän tillgång till
stränder samt attraktiva ströv- och rekreationsområden för både bofasta och
besökare, bör kläs i en tydlig och formaliserad dräkt genom bindande
styrdokument. Generalplanen anger huvuddra gen för markanvändningen i
hela kommunen eller de delar av kommunen som påkallar en mer detaljerad
planläggning. Generalplan kan också användas för att styra
markanvändningen och byggandet på ett särskilt avgränsat område.
Detaljplaner skall anpassas efter en sådan övergripande generalplan.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Av skäl som framgår av beredningen, förordar kommunstyrelsen inför
kommunfullmäktiges behandling, ett utlåtande med innebörd att ett samlat
generalplanförfarande etappvis inleds i Eckerö kommun i enlighet med
Plan- och byggla g kap. 4 för landskapet Åland. Delplanläggningen kan
inledas i sy dvästra Torp på det sätt som ärenderemissen från Miljö- och
byggnadsnämnden anger.

Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2011__

Ecke rö den __/__2011_

Ordf.
Sekr.
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BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att komplettera underlaget för
detaljplaneförslaget för bostadskvarter samt park- och trafikområden
i Västra Styrsingudd 6:89 i Torp by, genom att tillställa sökanden ett antal
frågor kring detaljplanens innehåll och det föreslagna samverkansavtalet med
kommunen vid detaljplanens genomförande. Dessa frågor avser specifikt:
1) huruvida planen avser bostadskvarter för fast bosättning,
2) planering för ledningsdragnin gar för el- och vattenförsörjning och
avloppsanslutningar samt kapacitet på reningsverk med tillhörande
driftansvar,
3) väganslutning till området och prognosticerad trafikbelastning i området,
4) eventuella kostnadskrav mot kommunen i det föreslagna
markanvändningsavtalet vid detaljplanens genomförande,
5) vilka eventuella, ytterligare exploateringsplaner som finns för den del av
fastigheten som inte omfattas av detaljplanen.
Kommunstyrelsen vidtager också i samråd med Miljö- och
byggnadsnämndens presidium och byggna dsinspektören en fördjupad intern
utredning över kommunens ekonomiska ansvar samt inlösnings- och
ersättningsskyldigheter enligt Plan- och bygglag för landskapet Åland.

Kst § 99

Protokolljusterarnas
signatur

Samråd har skett mellan Nils-Olof Mattsson och kommundirektören
den 8 april 2011. Redovisning medföljer i bilaga till utskicket.
Praxisförfrågan vad avser generalplaner har tillställts Ålands T ingsrätt.
i samband med utredning över plan- och byggla gstiftningen.

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2011__

Ecke rö den __/__2011_

Ordf.
Sekr.
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Plan- och byggla g för landskapet Åland medförde att de skilda planverken
mellan stad och landsbygd upphörde. För båda gäller att en ej bindande
kommunöversikt reglerar den allmänna markanvändningen i kommunen.
Kommunöversikten samordnar markanvändningen och har främst en
informativ betydelse men utgör grund för kommunernas allmänna
planläggning, tillståndsbeslut och andra beslut om markanvändning och
byggande.
Generalplan har till främsta syfte att styra upprättandet av detaljplaner liksom
byggande utan behov av detaljplaner. Sådan generalplan kan upprättas för
hela kommunen eller en del av kommunen (delgeneralplan), eller endast för
vissa funktioner. I en generalplan beaktas en ändamålsenlig samhällsstruktur,
ordnandet av kommunikationer, vatten och avlopp samt avfallshanteringen,
hur en trygg, sun d och socialt sett god livsmiljö kan tillförsäkras, hur naturoch kulturvärden i landskapet och i den bebyggda miljön bevaras, att det finns
tillräckligt med grönområden för rekreation samt den långsiktiga
hushållningen av mark, vatten, energi och råvaror (hållbar utveckling)
garanteras. Bestämmelser om skydd av natur- eller kulturobjekt kan införas i
generalplanen.
Detaljplan är den nya och enhetliga benämningen på vad som tidigare
utgjorde stadsplan och byggnadsplan. Om detaljplan redan finns för ett
område ändras inte denna av generalplanen, men senare föreslagna eller
vidtagna förändringar i detaljplanen måste följa den nya generalplanen.

Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende
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Detaljplanerna skall tillgodose lagstadga de krav och offentligrättsliga
målsättningar som är överordnade den enskildes intresse av
markanvändningen. Så dana hänsyn gäller en hållbar miljö, restriktioner mot
förbrukande av naturresurser, bevarande av kulturhistoriska värden, ekologi
och ekonomi, ordnad avfallshantering m.m..Ingrepp i miljön, rivnin g av
byggnad m.m. regleras också i detaljplan. Under planläggningsförfarande av
detaljplan skall ett samrådsmöte obligatoriskt inkallas. Hur detta ordnas
ankommer på kommunen eller på den enskilde markägaren i det fall det är
denne som låter upprätta detaljplanen. Hörandet är ett utflöde av Finlands nya
grundlag där det heter att alla medborgare ges möjlighet att påverka beslut
som rör deras miljö, naturen och dess mångfald samt kulturarvet.
Detaljplanen har bindande rättsverkningar som t.ex. innebär att en byggnad ej
får uppföras i strid med den antagna detaljplanen
Dess rättsverkningar gentemot enskild markägare har inte reviderats i
förhållande till tidigare gällande la g och praxis. Byggande på generalplanlagt
område gynnas av lagstiftningen eftersom bygglov kan beviljas i enlighet
med fastställd generalplan utan detaljplan, också för områden där sådan
detaljplanläggning annars hade krävts.
I generalplan kan byggnadsinskränkningar införas, till exempel att ett område
eller en del av ett område ej får bebyggas. Markägare har rätt till skälig
ersättning om han inte kan utnyttja sin mark på det sätt som medför skälig
nytta.
Landskapsregeringen eller kommunen kan utfärda ett byggnadsförbud på
högst fem år under den tid som generalplan upprättas.

Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende
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BE SLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges utlåtande att ett
generalplanläggnin g bör inleda s i Eckerö kommun. Generalplanförfarandet
omfattar hela kommuner och inleds med en första delgeneralplan i T orp by
med geografisk avgränsning i norr mot Storby bygräns och i öster av
T orpfjärden. Kommunstyrelsen konstaterar också att kommunens
översiktsplan är i behov av en revidering och uppdatering.
Inför, eller i anslutning till behandlingen av utlåtandet till Miljö- och
byggnadsnämnden, föreslås att kommunfullmäktige sammankallar ett
informationsmöte med inbjuden planarkitekt eller motsvarande expertis, för
att redovisa innehåll och konsekvenser av general- eller
delgeneralplanläggning. Denna information borde helst ges vid ett skilt
tillfälle enligt kommunfullmäktiges bestämmande och vända sig till såväl
kommunfullmäktige som kommunstyrelse samt ledamöter i Miljö- och
byggnadsnämnd och Teknisk nämnd.

Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2011__
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Ordf.
Sekr.

ECKERÖ KOMM UN

SAM M ANT RÄDESPROT OKOLL
Sida

Organ

§nr

KOMMUNSTY RELSEN

100

Sammanträdesdatum

10

19.04.2011

MEDBORGARINITIATIV: ÄNDRING AV VÄGNA MN,
STO RBY, EC KERÖ KO MMUN
Kst § 100

Medbor garinitiativ har anhängiggjorts av Carl-Gunnar Bergman med flera.
I medborgarinitiativet yrkas att korrigering sker av vägsträckningen och
namnsättningen på de båda samfällda vägarna Vargk ulavägen och Nya
Valbergsvägen i Storby, Eckerö kommun.
Nuvarande namnsättning på de båda vägarna härrör från 1980-talet och har
aktualiserats i samband med vägförrättning.
Frågan avser närmast om byte av vägnamn. Förslag till ändring av vägnamn
prövas av Kultur- och fritidsnämnden och i förekommande fall av
T ekniska nämnden. Vid namnbyte brukar också samtliga fastighetsägare
tillfrågas i ärendet.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen remitterar medborgarinitiativet till beredning i dels
T ekniska nämnden, dels Kultur- och fritidsnämnden. T ekniska nämnden
anmodas att också granska tidigare vägförrättning och den faktiska
vägdragningen i förhållande till vägförrättnin gen.
BE SLUT
Kommunstyrelsen remitterar medborgarinitiativet till vidare beredning i dels
T ekniska nämnden, dels Kultur- och fritidsnämnden. T ekniska nämnden
anmodas att också granska tidigare vägförrättning och den faktiska
vägdragningen i förhållande till vägförrättnin gen.
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19.04.2011

ÅLANDS LAN DSKAPSR EGERING: U TLÅTANDE Ö VER FÖRSLAG
TILL LANDSKAPSLAG O M HÄLSO - OCH SJUKVÅRD
Kst § 101

Ålands lan dskapsregerin g anmodar Eckerö kommun att avge utlåtande över
förslag till landskapslag om hälso- och sjukvård i landskapet Åland.
Utlåtandet skall vara landskapsregeringen tillhanda senast den 2 maj 2011.

.

Ramlagstiftnin gen är uppdelad i två större avsnitt; dels en intern reglering av
myndigheten och vårdgivaren Ålands hälso- och sjukvård, dels den offentliga
vårdens omfattning, inriktning, ambitioner, krav och kvalitetssäkring i
allmänhet. Spännvidden i författningen blir därmed betydande; från
portalstadganden om respekt för människors lika värde och patientens
rättigheter, till hälso- och sjukvårdsdirektörens administrativa uppgifter.
Förslaget skänker nytt lagstöd för en vårdgaranti samt de patienträttigheter
som annars återfinns i särskild rikslagstiftning. Den finska lagstiftningen om
patientens ställning och rättigheter gäller emellertid både offentliga och
privata hälso- och sjukvårdsenheter samt hälsotjänster som ges vid
institutioner inom socialvården. På denna punkt föreligger sålede s en
väsentlig skillnad som bör uppmärksammas. Vårdgivaren Ålands hälso- och
sjukvård ålä gges fortsatt skyldighet att ansvara för och tillhandahålla den
offentliga hälso- och sjukvården i landskapet.
Lagstiftningen anger också renodlade målsättningsuppgifter som att ”öka
klientorienteringen inom hälso- och sjukvården”. En generell brist är
avsaknaden av legaldefinitioner som förtydligar innehållet i vårdformerna.
Lagförslaget är på vissa punkter också otydligare än nuvarande lagstiftning.
Överlag saknas kostnadsberäkningar för lagstiftningen.
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19.04.2011

Kst § 101 forts. KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen antager framlagt utlåtande över förslag till reviderad
landskapsla g om hälso- och sjukvård vilket tillställes Ålands
landskapsregerin g inom pågående remissförfarande.
BE SLUT
Kommunstyrelsen godkänner kommundirektörens utlåtande över förslag till
reviderad landskapslag om hälso- och sjukvård i landskapet Åland vilket
tillställes Ålands landskapsbere dning.
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ÅLANDS LAN DSKAPSR EGERING: U TLÅTANDE Ö VER
TRA FIKTILLSTÅN D FÖ R TA XI I EC KERÖ KOMMUN
Kst § 102

Ålands lan dskapsregerin g anmodar Eckerö kommun att avge utlåtande över
näringsidkare Susanne Aunérs önskemål om ändring av gällande trafiktillstånd
för taxitjänster i Eckerö kommun. Denna anhållan avser specifikt ett förtida
avslutande av trafiktillstånd för taxi med fortsatt giltigt tillstånd att enbart
bedriva skolskjuts i Eckerö kommun. Handlingarna medföljer i bilaga.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Näringsverksamhet såsom taxiverksamhet utgår från frivilliga åtaganden och
landskapsregerin gens prövningsbasera de tillstånd på en i övrigt konkurrensutsatt marknad. Kommunstyrelsen fin ner ej anledning att bedöma
näringsidkarens bevekelse gr under för att föreslå indragning eller ändring av
sina gällande trafiktillstånd då avvecklingen av dessa ej har påverkats av
kommunala beslut eller åtgärder. Kommunstyrelsen tillstyrker således ansökan
om indragning av trafiktillstånd, men noterar att skolskjutstrafiken i detta
fall ej följer av ett särskilt tillstånd utan ingår som uppdrag inom ordinarie
taxitjänster. Kommunens primära och bestående intresse sedan
tidigare gäller en god och allmän tillgänglighet till taxitjänster i kommunen,
bl.a. för färdtjänsten och för skolskjutsarna. Om trafiktillstånden avvecklas
på det sätt som sökanden önskar, förutsätter kommunen att landskapsregeringen
utlyser dessa på nytt. Utlåtandet delges Skolnämnden och Socialnämnden till
kännedom.
Kommundirektören har anhållit om och utverkat förlängd frist för
kommunstyrelsens utlåtande till Ålands landskapsregering.
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19.04.2011

Kst § 102 forts. BE SLUT
Kommunstyrelsen förordar att näringsidkare Susanne Aunér medges förtida
indragning av gällande taxitillstånd i Eckerö kommun enligt ansökan.
Kommunstyrelsen framhåller att indragna tillstånd skall utlysas på nytt för att
tillförsäkra kommunen kontin uerlig tillgång till såväl allmän taxiservice, som
färdtjänst och skolskjutsning. Om utlysta allmänna trafiktillstånd för
taxiverksamhet ej sökes av näringsidkare i Eckerö kommun, finner kommunen
det önskvärt att sökanden och andra därefter ges möjlighet att medelst ansökan
och i särskild ordning erhålla ett begränsat tillstånd för enbart skolskjutsning.
Detta begränsade trafiktillstånd skall i sådant fall säkerställa skolskjutstrafiken
i kommunen.
Kommunen förutsätter att näringsidkaren upprätthåller skolskjutstrafik i Eckerö
kommun under den period som omfattas av gällande upphandlingsavtal med
Skolnämnden i Eckerö kommun.
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01.02.2011
19.04.2011

MISSBRUKARVÅR DENS KLIEN TAVGIFTER
Kst § 45

Mariehamns stad påminner om tidigare behandla d betalningsanfordran
för innestående belopp för klientavgifter i Missbrukarvården.
Det innestående beloppet hänför sig till den del av debiterade klientavgifter
som överskrider en kostnadshöjning på 7% och som föregått kommunens
hörande i enlighet med ingånget samarbetsavtal mellan Eckerö kommun och
Mariehamns stad. Fakturan medföljer i bilaga.
Protokollerat beslut om godkännande av det nuvarande samarbetsavtalet
om Missbr ukarvården, avtalet i senaste lydelse samt tidigare beslut i detta
ärende, medföljer utskicket.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Eckerö kommunstyrelse anhängiggör tvistig fordran hos Mariehamn stads
stadskansli såsom juridiskt ombud för Missbrukarvården med en anmodan
om stadskansliets bedömning av ärendet inför vidare åtgärder.
Eckerö kommun ombeder Mariehamns stad att särskilt ta del av det ingångna
samarbetsavtalet mellan staden och Eckerö kommun och att göra sin uttolkning
av säljarens avtalsmässiga förpliktelser. Detta gäller främst stadgandet
att ”höra köparen i god tid innan verksamhetsförändringar eller andra
väsentliga förändringar planeras som påverkar kostnaderna med en ökning om
7%”. Eckerö kommun framhåller att något hörande eller annan likvärdig
information som stipuleras i avtalet ej föregått Missbr ukarvårdens ensidiga
höjning av klientavgifterna med närmare 24%. Det är Eckerö kommuns
tolkning att ett sådant hörande borde ha föregått höjningen av klientavgifterna
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och kommunen ifrågasätter därför ett retroaktivt betalningsansvar för
kostnader innan detta hörande genomfördes.
KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN

Kst § 45 forts.

45
103

01.02.2011
19.04.2011

BE SLUT
Eckerö kommunstyrelse beslutade att anhängiggöra tvistig fordran för
Missbrukarvårdens klientavgifter hos Mariehamn stads stadskansli
såsom juridiskt ombud för Missbrukarvården.
Kommunstyrelsen önskar efterhöra stadskansliets bedömning av
ärendet inför vidare åtgärder. Eckerö kommun ombeder Mariehamns stad
att särskilt ta del av det ingångna samarbetsavtalet mellan staden och Eckerö
kommun, att beakta och göra sin uttolkning av säljarens avtalsmässiga
förpliktelser, främst att ”höra köparen i god tid innan verksamhetsförändringar
eller andra väsentliga förändringar planeras som påverkar kostnaderna med en
ökning om 7%”.
Eckerö kommun framhåller att något hörande eller annan likvärdig information
som stipuleras i avtalet ej föregått stadens ensidiga höjning av klientavgifterna
med närmare 24%.
Ett hörande av kommunens företrädare i den bemärkelse
som avtalet anger, skedde först den 13 oktober 2010 Det är Eckerö kommuns
mening att ett sådant hörande borde ha föregått höjningen av klientavgifterna
till den del som dessa överskrider 7% och kommunen ifrågasätter på denna
grund ett retroaktivt betalningsansvar för de kostnader som överskridit den
avtalsmässiga beloppsgränsen innan hörandet genomfördes.
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Kommunstyrelsen har såsom anmälningsärende Kst § 95 tagit del av
Missbrukarvårdens synpunkter på höjningen av klientavgifter 2010.

KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN

45
103

01.02.2011
19.04.2011

Kst § 103 forts. Kommundirektören har efter samråd med socialförvaltningen och
kommunkansliet som var för sig vidtagit vissa interna utredningar, framfört
en önskan om vissa förtydliganden i Missbrukarvårdens skrivelse.
Kommundirektörens skrivelse medföljer i bilaga till utskicket.
Slutsatsen av kommunikationen är den att Missbrukarvården tolkar
samarbetsavtalet med landskommunerna på det sättet att hörande skall ske av
avtalsparterna vid planerade förändringar i verksamhetens kostnader som
överskrider 7% , d.v.s. i praktiken budgetförändringar. De kostnader som är av
intresse för landskommunerna som avtalsparter, måste enligt Eckerö kommun,
gälla det till köparen utdebiterade priset för tjänsten som sådan, d.v.s.
klientavgifterna.
Missbrukarvården har i en tidigare skrivelse till kommunen 26.04.2 010 som
anförs i kommundirektörens inlaga, noterat att ”trots att kostnaderna blev lägre
än budgeterat 2009 blev därför den slutliga kostnaden per besök högre"
(skrivelse från Missbrukarvården 26.04.2010). Vissa kostnader blev lägre,
andra blev högre. De kostnader som åsamkades huvudmannen, Missbr ukarvården,
blev lägre. De kostnader som belastade köparen och avtalsparten var de som
blev högre. Förhållandet illustrerar tämligen väl att budgetramarna och
verksamhetskostnadernas utvecklingen för organisationen som helhet, helt saknar
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relevans för samarbetskommunerna och kunderna.

KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN

45
103

01.02.2011
19.04.2011

Kst § 103 forts. KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Samarbetsavtalet reglerar ömsesidiga förpliktelser mellan huvudman och
tjänsteköpare. Utöver kvalitet och tillgänglighet på den tjänst som levereras, är
priset för tjänsteköpet är den avgörande faktorn ur det externa kund- eller
avtalsintresset. Kommunstyrelsen har tidigare klargjort att den tolkningen
varit vägledande för tillstyrkandet av det samarbetsavtal som ingåtts av
kommunfullmäktige. Mot denna bakgrund föreslår kommunstyrelsen att
Missbrukarvårdens fordran på Eckerö kommun efterskänks såsom avtalsrättsligt
tveksam samt att avtalet revideras och fullständigt klargörs på denna punkt efter
förhandlingar med avtalsparterna.
BE SLUT
Kommunstyrelsen ombeder Missbr ukarvården i Mariehamns stad att
efterskänka kvarstående tvistigt belopp för Eckerö kommuns klientbesök
fram till tidpunkt för hörande under 2010. Kommunstyrelsen menar enhälligt att
kommunen haft goda skäl för att tolka ingånget avtal på sådant sätt att de
kostnadshöjningar över 7% som förorsakas kunden skall föregås av ett hörande.
Eckerö kommun kan entydigt konstatera att de avtalsenliga förpliktelser som
vidlåder kommunen, och andra samverkansparter som köpare, enbart hänför sig
till erläggande av klientavgifter. Missbr ukarvården skall som säljare leverera
omvårdnad av klienter.
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

Sammanträdesdatum

19

Dessa klientavgifter utgör kommunens bidrag för upprätthållandet av
överenskommen verksamhet på i avtalet angiven fördelningsgrund.
Förändringar i klientavgifterna påverkar således kommunens budget.
Budgetförändringar inom Missbr ukarvården eller i stadens budget överlag har
ej sådana konsekvenser och torde sakna avtalsrättslig relevans för hörande av
externa parter.
KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN

45
103

01.02.2011
19.04.2011

Kst § 103 forts. Eckerö kommun föreslår därför att avtalstexten korrigeras på
denna punkt för att ingen tvekan fortsättningsvis skall råda om dess
fortsatta tolkning gentemot samverkanskommunerna.
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10.08.2010
04.04.2011
19.04.2011

STADGAR FÖR RAFA EL MA TTSSO NS ÅLDRINGSVÅRDSFO ND
Kst § 170

BE SLUT
Socialnämnden ge s i uppdra g att granska förutsättningarna för inrättandet av
en särskild Åldringsvår dsfond med inriktning på Ekergården och motsvarande
seniorboende som kan tillgodogöras me dlen från arvet från Rafael Mattsson.

Soc § 40

Bila ga – Förslag på stadga för Rafael Mattsons fond
Bila ga – Kopia på testamente
Revidera d fondstadga finns som bilaga.
SOCIAL SEK RET ERAREN S FÖRSLA G:
Socialsekreteraren förslår att socialnämnden besluter att godkänna stadgarna för
Rafael Mattssons fond inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
En socialnämndsledamot föreslår att man stryker sista meningen under § 1.
En socialnämndsledamot föreslår att man stryker två sista meningarna under § 1.
SOCIALNÄMNDENS BE SLUT :
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Socialnämnden be sluter enligt socialsekreterarens förslag samt att stadgorna
för övriga fonder tas med som bila ga inför kommunstyrelsens behandling.
Henrietta Hellström och Susann Fagerström anmäler avvikande åsikt.

KOMMUNSTY RELSEN
SOCIALNÄ MN DEN
KOMMUNSTY RELSEN

Kst § 104

170
40
104

10.08.2010
04.04.2011
19.04.2011

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut
att Socialnämndens förslag till stadgar för Rafael Mattssons
åldringsvårdsfond fastställes.
BE SLUT
Kommunstyrelsen förordar enhälligt inför kommunfullmäktiges behandling
och beslut att Socialnämndens förslag till stadgar för Rafael Mattssons
åldringsvårdsfond fastställes.
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19.04.2011

ARR END EKONTRA KT, MARBY, EC KERÖ KOMMUN
Kst § 105

Jordbrukaren John Mattsson har meddelat kommunen att han sedan
2001 in nehaft arrendekontrakt på en åker i Söderbyn, Marby,
Eckerö kommun. Kontraktet sträcker sig till år 2013. Åkern som nyttjas för
ekologisk produktion, har 2010 övergått i kommunens ägo som en del av den
egendom som Rafael Mattsson testamenterat till kommunens åldringsvård.
Ett samråd har tidigare hållits mellan John Mattson och kommundirektören.
John Matsson har därefter inkommit med en anhållan om att få bibehålla
arrendet (se bilaga).
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Eckerö kommun fullföljer arrendekontrakt med John Mattsson i enlighet
med de villkor och den arrendeavgift som testatorn Rafael Mattsson ingått
med jordbr ukaren John Mattsson. Arrendet pågår under angiven avtalsperiod
och till ett årligt arrende av 100 Euro. Arrendet tillfaller och förvaltas av den
särskilda fond som bildats för Rafael Mattssons egendom.
BE SLUT
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Kommunstyrelsen beslutade att fullfölja tidigare ingån get arrendekontrakt
mellan John Mattsson och Rafael Mattsson då kommunen enligt Rafael
Mattssons testamente övertagit äganderätten till den fasta egendomen.
Arrendet pågår under överenskommen avtalsperiod till och med år 2013 och
till ett årligt arrende av 100 Euro.
Vid arrendeavtalets utgång skall arrendet bjudas ut på sedvanlig kommunal
arrendeauktion, dock på villkor att åkern även fortsättningsvis reserveras för
ekologisk odling.
SOCIALNÄ MN DEN
KOMMUNSTY RELSEN

42
106

04.04.2011
19.04.2011

SOC IALNÄ MND EN: FÖ RMIDDAGSVÅRD
Soc § 42

Bila ga - enkät
Bila ga – sammanställning av svar
På socialnämndens sammanträde 21.02.2011 diskuterades som
delgivningsärende om barnfamiljerna i kommunen har behov av
förmiddagsvård för skolbarn. För att ta reda på barnfamiljernas behov av
förmiddagsvård för skolbarn gick socialnämnden inför att man skulle göra en
utredning angående detta. Socialsekreteraren har gjort en mindre enkät
undersökning un der mars månad. Enkäten gick ut till familjer som har
förskolebarn och barn i årskurs 1-4. Enkäten delades ut och samlades in av
personal på daghemmet och i skolan.
Sammanställning av enkät
Som bilaga finns en närmare sammanställnin g av enkätsvaren. T otalt 12
familjer har svarat på enkäten. Sex familjer uppger att de inte behöver vård
före skoldagen. Totalt sex familjer önskar att det fanns ”föris” skoldagar
mellan kl. 06.50/07.00 till skolstart (09.00) för barn i årskurserna 1-3.
Familjerna önskar aktiviteter i form av lek, film, vila repetera läxor/prov samt
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att barnen har möjlighet att äta frukost på ”föris”. Angående frågan om skälig
avgift för förmidda gsverksamhet har familjernas svar varierat mellan 40,0050,00 €/månad. Någon har även svarat ”samma som Hammarlands kommun”.
Avgiften för förmiddagsvård varierar i kommunerna i landskapet Åland.
Hammarland har ett sådant system där familjerna betalar halvtidsavgift och
då får de nyttja förmiddagsvården och eftermidda gsvården obe gränsat. I
Eckerö kommun motsvarar avgiften för eftermiddagsvården halvtidsavgiften
för barnomsorg (dvs. inkomstbaserad da gvårdsav gift, max 60 % av 254,00 €).
SOCIALNÄ MN DEN
KOMMUNSTY RELSEN

Soc § 42 forts.

42
106

04.04.2011
19.04.2011

SOCIAL SEK RET ERAREN S FÖRSLA G
Socialsekreteraren föreslår att socialnämnden besluter att förorda inför
kommunstyrelse och kommunfullmäktige att kommunen går inför att starta
upp en förmidda gsverksamhet för tiden hösten 2011-våren 2012, enligt
skolans tidschema. En förutsättning är att minst tre barn formellt ansöker om
plats inför hösten. Verksamheten skulle ordnas i samma lokal som
eftermiddagsvården, alltså i ”bankhuset” i Storby och öppettiden skulle vara
enligt familjernas behov, men i första hand mellan kl. 06.45-09.00. Angående
avgiften för förmiddagsvården föreslås att kommunen använder samma
beräkningsgr under som för barnomsorgsavgifter. De familjer som betalar
halvtidsavgift (inkomstbaserad dagvår dsavgift, max 60 % av 254,00 €) får
nyttja både förmiddagsvård och eftermidda gsvård. För de familjer som endast
önskar förmiddagsvård föreslås att avgiften fastställs till 30 % av
heldagsavgift (max 30 % av 254,00 €). För familjer som endast önskar
eftermiddagsvård är avgiften samma som tidigare (max 60 % av 254,00 €).
Förmidda gsle daren föreslås vara anställd på timbasis med grundlön enligt
avtal 04SO S06A, 2 112,43 €/månad för heltid. T otal personalkostnad för 12,5
h/vecka blir 790,00 €/månad. Kostnaderna för verksamheten uppskattas
rymmas inom socialnämndens budget för år 2011.
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SOCIALNÄMNDENS BE SLUT :
Socialnämnden be sluter enligt försla g med en försöksperiod under läsåret
2011-2012, med en mellanrapport efter höstterminen.
Kst § 106

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut
att en försöksperiod med förmidda gsvård inle ds hösten 2011 i enlighet
med Socialnämndens förslag och inom ramen för tidigare budgeterade medel.

SOCIALNÄ MN DEN
KOMMUNSTY RELSEN

42
106

04.04.2011
19.04.2011

Kst § 106 forts. BE SLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut
att Socialnämnden me dgives rätt att inleda en försöksperiod med
förmiddagsvård enligt förslag och inom fastställda budgetramar under hösten
2011.
Kommunstyrelsen anmodar socialförvaltningen att inför kommunfullmäktiges
beslut se över de föresla gna anställningsvillkor för förmiddagsle daren vad
gäller avtal och löneklass, inklusive regelverk för timersättning, samt att
klargöra huruvida arbetet som förmiddagsledare är avsett att samordnas med
nuvarande befattning och lönesättning inom eftermiddagsvården, eller om
rekrytering och anställningsförfarande för förmidda gsvården sker i skild
ordning.
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TEKN ISKA NÄMND EN: R EDO VISNING AV
AVLO PPSPROJEKT NO RRA KYRKO BY.
TN § 4

Projektet har bjudits ut på entreprenad till de lokala entreprenörerna 4 st. och
2 st. övriga och skall vara inlämnade senast den 26.01.2011 kl. 15.0 0.
Anbudsförfrågan/entreprenadprogram enligt bilaga 1/1
I årets budget finns 52.000,00 € upptaget för projektet.
3 st. anbud hade inlämnats inom utsatt tid och öppnades enligt följande, se
bila ga 2/1.
Byggnadslov har erhållits för ledningsdragningen.
FÖRSLA G:
T ekniska nämnden besluter att anta det lägsta anbudet för utbyggnad av
avlopp till norra Kyrkoby, enligt bilaga 2/1.
BE SLUT :
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Ledamot Mattias Sjöström anmälde jäv i ärendet och avlägsnade sig från
sammanträdesrummet.
T ekniska nämnden beslöt därefter att anta Sjöströms Gräv Ab som
entreprenör för utbyggnad av avloppsledning till norra Kyrkoby, för en
totalsumma av 47.257,00 € exklusive mervärdesskall 23 %, enligt inlämnat
anbud.
T ekniska nämnden beslöt vidare att kontraktsförhandlingar skall upptas med
entreprenören, samt att kontrakt upprättas mellan parterna.
Ärendet delges kommunstyrelsen för kännedom.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
TEKNISKA N ÄMNDE N
TEKNISKA N ÄMNDE N
KOMMUNSTY RELSEN

TN § 16

4
16
107

31.01.2011
23.03.2011
19.04.2011

Vid uträknande av totalsumman den 31.01.2011 § 4, gjordes en fel räkning
som har korrigerats vid kontraktförhandlingarna den 02.02.2011 till
51.667,00 € exklusive mervärdesskall 23 %, enligt inlämnat anbud och
anbudshandling.
FÖRSLA G:
T ekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom samt att ärendet
delges kommunstyrelsen till kännedom.
BE SLUT :
Ledamot Mattias Sjöström anmälde jäv i ärendet och avlägsnade sig från
sammanträdesrummet.
T ekniska nämnden antecknade sig därefter ärendet till kännedom samt att
ärendet delges kommunstyrelsen till kännedom.
Vidare konstaterades att a-pris per meter stämmer enligt anbudet.

Kst § 107
Protokolljusterarnas
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KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen antecknar sig T ekniska nämndens redovisning av
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avloppsprojekt Norra Kyrkoby till kännedom.
BE SLUT
Kommunstyrelsen antecknade sig redovisningen av T ekniska nämndens
avloppsprojekt Norra Kyrkoby till kännedom.

TEKN ISKA NÄMND EN
KO MMUNS TYR ELS EN

23 23.03.2011
108 19.04.2011

TEKN ISKA NÄMND EN: Ö VER DIMENSIO N ERING AV SER VIC ELEDN ING
TN § 23

Vid T ekniska nämndens sammanträde den 31.01.2011 § 7, diskuterades det
om att kommunen eventuellt skulle kunna vara med och bekosta en
överdimensionering av serviceledningen till Marie Enders. Detta skulle
medföra att de abonnenter på Holmskatan, ( 4 st. ) kunde anslutas via denna
serviceledning samt att kommunens ledningsnät får en rundgång via
anslutning till fastigheten som ägs av Åke Lingånblad.
Kostnad per meter, 40 mm = 1,23 €/m exklusive moms 23 %. ( 1,52 €)
Kostnad per meter, 50 mm = 2,01 €/m exklusive moms 23 %. ( 2,47 €)
Kostnad per meter, 63 mm = 2,94 €/m exklusive moms 23 %. ( 3,62 €)
Överdimensioneringen enligt följande:
750 löpmeter från 40 mm – 63 mm, till en kostnad av 1.575,00 €
500 löpmeter från 40 mm – 50 mm, till en kostnad av 475,00 €
T OT ALKOSTNAD 2.050,00 € inklusive moms 23 %.
Översiktskarta som bilaga 10/2.
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DISK USSION
Efter en längre diskussion fattades beslut i ärendet.
BE SLUT
T ekniska nämnden beslöt att begära ett utlåtande av kommunstyrelsen i
ärendet överdimensionering av serviceledningar.
T ekniska nämnden anser det vara fördelaktigt att överdimensionera
serviceledningen för att tillgodose att vattentrycket via en ringledning på
Holmskatan blir tillräckligt.

TEKN ISKA NÄMND EN
KO MMUNS TYR ELS EN

23 23.03.2011
108 19.04.2011

TN § 23 forts.

Nuvarande regelverk tillåter inte att kommun är med och finansierar
serviceledningar. Överdimensioneringen skulle i slutändan bekostas av de
abonnenter som ansluts enligt kommunens fördelningskostnader.

Kst § 108

Kommunfullmäktige fastställde i beslut Kfg § 139 den 23.10.2008 nya
principer för anslutningsavgifterna till kommunalt vatten och avlopp.
Kommunfullmäktige beslutade att upphöra med kommunens kostnadsfria
grävning och nedläggning av 50 löpmeter vatten- och avloppsledning till
nya abonnenter i och med slutförandet av de projekt som fanns upptagna i
budgeten för år 2008 och för de enskilda hushåll som inte ingick i de då
budgeterade projekten den 31.12.2008 då ledningsdragningarna skulle vara
färdigställda och ifrågakommande fastigheter anslutna.
Kommunfullmäktige beslutade enhälligt att sänka anslutningsavgiften till
kommunalt vatten med 300 Euro och för kommunalt avlopp med 700 Euro
exklusive mervärdeskatt.
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Kommunen kan omklassificera längre serviceledningar som tillgodoser
ett bredare, allmänt intresse i anslutningsområde till stamledningar.
Detta innebär att kommunen påtager sig det fulla ekonomiska ansvaret
för ledningen och ledningsdragnin gen.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen förordar i sitt utlåtande till Tekniska nämnden att en
dimensionering ökas på vattenserviceledningen vid Holmskatan i Skag,
Eckerö kommun, för att erhålla den önskvärda kapaciteten på vattentrycket
som också kan tillgodose behov från ytterligare abonnenter.
Kommunen förskotterar belopp för denna s.k. överdimensionering i avvaktan
på senare anslutningar.
TEKN ISKA NÄMND EN
KO MMUNS TYR ELS EN

Kst § 108 forts.

Protokolljusterarnas
signatur

23 23.03.2011
108 19.04.2011

BE SLUT
Kommunstyrelsen föreslår i sitt utlåtande till T ekniska nämnden, att nämnden
beslutar att framdraga en serviceledning med erforderlig dimensionering på
Holmskatan, Skag, Eckerö kommun. Serviceledningen skall äga sådan
dimensionering att den möjliggör ytterligare anslutningar av vattenabonnenter
än de nu kända. Den i denna mening vidtagna överdimensioneringen av
serviceledningen för att tillförsäkra de abonnenter som kan komma ifråga i ett
senare skede erforderligt vattentryck och ledningskapacitet, förskotteras av
kommunen. T illäggskostnaden för serviceledningens överdimensionering
belastar senare anslutningar och abonnemang och ej de abonnenter som
inledningsvis svarar för serviceledningen..
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19.04.2011

STA TENS ÄMBETS VER K PÅ Å LAND: STA TLIGA U TMÄR KELS ETEC KEN
Kst § 109

Statens ämbetsverk på Åland ombeder Eckerö kommun att inkomma med
nomineringar till statliga utmärkelsetecken. Förslagen skall vara ämbetsverket
tillhanda senast den 6 juni 2011.
Nomineringarna skall avse personer som utfört ett förtjänstfullt och långvarigt
arbete (minst 10 år) inom sitt yrkesområde som tjänsteman eller
förtroendevalda inom den offentliga sektorn.
Handlingen medföljer i bilaga.
BE SLUT
Ärendet bordlägges till nästa sammanträde.
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19.04.2011

ANHÅLLAN OM A TT SPARA S EMES TER
Kst § 110

Kommundirektör Jörgen Lundqvist anhåller om att få spara innestående
semester från semesteråret 2010-2011 till semesteråret 2011-2012,
alternativt att medgivas rätt att uttaga semester inom ett förlängt semesterår
fram till den 15 juni 2011 enligt kommunstyrelsens riktgivande beslut
Kst § 80 den 15.03.2011.
Skrivelsen samt kommunstyrelsens beslut och semesterredovisning Kst § 258
och beslut Kst § 80 medföljer i bilaga till utskicket.
Kommundirektör Jörgen Lundqvist anmälde jäv och avlägsnade sig ur
sammanträdesrummet vid behandlingen av ärendet.
BE SLUT
Kommunstyrelsen noterade att 20 semesterdagar kvarstår från nuvarande
semesterår efter kommundirektörens planerade, men ännu ej uttagna ledighet
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i april 2011.
Kommunstyrelsen beslutade att kommundirektören uttager sammantaget tio
semesterdagar un der perioden fram till den 15 juni 2011. Kvarstående tio
semesterdagar sparas till nästa semesterår.

KOMMUNSTY RELSEN

111

19.04.2011

EXTR A-ÄR END E
FINLANDS MILJÖ FÖRVALTNING: ANHÅ LLAN O M MAR KLO V
FÖ R FAUNA INV EN TER ING I EC KERÖ KO MMUN
Kst § 111

Finlands miljöförvaltning har tillsatt en spindelarbetsgrupp för att genom
s.k. fällfångst kartlägga förekomsten av ryggradslösa djur
på åländska myrmarker. En del av faunainventeringen sker i Eckerö
kommun. Fällfångsten förutsätter tillstånd av Ålands landskapsregering
som endast kan medges efter föregående marklov. Inventeringen är avsedd
att pågå sommaren 2011 på kommunal mark i Västerö och T räskets
naturreservat i Eckerö kommun med fastighetsbeteckning
Olers 43-406-15-44. Ansökan medföljer i bilaga.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen beviljar marklov för faunainventering enligt ansökan
från Finlands miljöförvaltning på kommunal mark med fastighetsbeteckning
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Olers 43-406-15-44 i Västerö och T räskets naturreservat.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beviljar marklov för faunainventering enligt villkor i
ansökan från Finlands miljöförvaltning på kommunalt ägd mark med
fastighetsbeteckningen Olers 43-406-15-44 i Västerö och Träskets
naturreservat.

KOMMUNSTY RELSEN

112

19.04.2011

RU TIN ER V ID FÖ RMED LING AV HYR ES KO NTRA KT I EC KERÖ KO MMUN
Kst § 112

Vid inflyttning i kommunal lägenhet övertager hyresgästen
elabonnemang enligt eget avtal med Ålands Elandelsla g.
Då det har visat sig att hyreskontrakt och abonnemangsavtal inte alltid
ingåtts samtidigt, kan det hända att kommunen får påtaga sig ett begränsat
kostnadsansvar under en kortare övergångsperiod. Hyresgäster som inte är, eller
blir godkända som abonnenter hos Ålands Elandelsla g kan enligt nuvarande
regelverk också ges tillfälle att ingå beviljat hyreskontrakt och flytta in i lägenhet
medan kontraktet på elförsörjningen kvarstannar på kommunen.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att såsom allmän riktlin je och praktisk rutin i
kommunens fortsatta lägenhetsförmedling, skall abonnemangsavtal mellan
hyresgäst och Ålands Elandelsla g företes som villkor för ingående av
hyreskontrakt med Eckerö kommun.
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Om sådant abonnemangsavtal ej kan företes vid tillfälle för ingående av
hyreskontrakt kan kommunkansliet vid tillfället vara behjälpligt
med att förmedla abonnemangsavtal som medför denna betalningsskyldighet
mellan hyresgäst och Ålands Elandelslag.
Ett på förhand ingånget abonnemangsavtalet är dock i båda fallen ett
obligatoriskt villkor för erhållande av hyreskontrakt på lägenhet i kommunens
hyreshus.

KOMMUNSTY RELSEN

113

19.04.2011

ANMÄ LNINGSÄR END EN
Kst § 111
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* Ålands landskapsregering: Remiss om ändring av landskapsförordning
om jordförvärvstillstånd (utsändes och behandlas som skilt ärende)
* Ålands landskapsregering: Faktabla d för planerade dricksvattentäkter,
Saltviks kommun (tillställes Miljö- och byggnadsnämnden)
*Mariehamns stad: Diskussionsprotokoll om Alkohol- och drogmottagning,
Fältarbetet och T allbacken 01.04.2011 (utsändes)
* Visit Åland: Inbjudan till årsmöte 08.04.2011
* Leader Åland r.f. : Inbjudan till vårmöte 28.04.2011
(tillställs Näringsnämnden)
* Agenda 21-kontoret: Städa Åland 27.04.2011 (utsändes)
* T ekniska nämnden: Protokoll 23.03.2011
* Miljö- och byggnadsnämnden: Protokoll 12.04.2011
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* Ålands Kommunförbund: Sammanträdesprotokoll förbundsstyrelsen
2011-03-15
* Ålands Kommunförbund: Sammanträdesprotokoll förbundsstyrelsen
2011-04-05
* Ålands Kommunförbund: Ka llelse till förbun dsstämma 10.05.2011
* Polisdele gationen: Protokoll Nr 2-2011
* Jomala kommun: Protokoll från informationsmöte om räddningsmyndighet
12.04.2011 (utsändes)
* Jomala kommun: Slutrapport arbetsgruppen för nämndstrukturen (utsändes
och ingår i vidare beslutsunderla g för kommunstyrelsen)
* Hammarlands kommun: Remissvar kommunal nämndstruktur (utsändes
och ingår i vidare beslutsunderla g för kommunstyrelsen)
KOMMUNSTY RELSEN

Kst § 113 forts.

113

19.04.2011

* Ålands Energi: Protokoll vid extraordinarie bolagsstämma 14.01.2011 och
17.02.2011
* Ålands Brand- och räddningsförbun d: Inbjudan till vårmöte 15.04.2011
* T ekniska nämnden: Sammanträdesprotokoll 14.04.2011
BE SLUT
Kommunstyrelsen antecknade sig anmälningsärendena till kännedom.
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