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Kommungården tisdagen den 4 oktober 2011 kl. 19.00-22.50

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 § 226-251

Underskrifter

Kommunstyrelsens ordförande

Protokollj ustering
Ort och ti d

Kommundirektör

Rune Söderlund
Jörgen Lundqvist
Kommungården torsdagen den 6 oktober 2011 kl. 16.45

Linda Hedengren

Mikael Stjärnfelt

Protokollet framlagt till
Påseende. Plats och tid

Kommungården fredagen den 7 oktober 2011 kl. 10.00
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Kommundirektör Jörgen Lundqvist
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KOMMUNSTY RELSEN

226
227
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Sammanträdesdatum

3

04.10.2011

KA LLELS E O CH BESLU TSFÖ RHET
Kst § 226

BE SLUT
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

VAL AV PRO TO KO LLJUSTERARE
Kst § 227

BE SLUT
Kommunstyrelsen valde Mikael Stjärnfelt och Linda Hedengren
till protokollsjusterare.
Protokollet justeras torsdagen den 6 oktober 2011 kl. 16.45
på Kommungården i Överby, Eckerö kommun.

GO DKÄNNAND E O CH KOMPLETTER ING AV FÖ RED RAGNINGSLISTAN
Kst § 228

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
T ekniska nämnden har den 29 september 2011 inkommit med anhållan om
omdisponering av investeringsmedel för gatubelysnin g i Storby vilket
behandlas som extra-ärende. Kommunrevisionen har den 30.09.2011
förmedlat revisionsprotokoll och anteckningar från granskning av
Socialnämnd och socialförvaltning den 20.09.2011. Dessa handlingar
medföljer i bila ga till utskicket och behandlas som ett anmälningsärende.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna den framlagda föredragningslistan
med tillägg för extra-ärendet Kst § 250: T ekniska nämndens anhållan om
omdisponering av investeringsmedel samt revisionsprotokoll och
revisionsanteckningar vilka behandlas som anmälningsärenden Kst § 251.
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170
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10.08.2010
04.04.2011
19.04.2011
19.05.2011
04.10.2011
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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 :
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.
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KO MMUNS TYR ELS EN
SOC IALNÄ MND EN
KO MMUNS TYR ELS EN
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40
104
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10.08.2010
04.04.2011
19.04.2011
19.05.2011
04.10.2011

Kst § 104
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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.

Kfg § 38

KOMMUNFULLM ÄKT IGES BE SLUT
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera förslag till stadgar
för Rafael Mattssons åldringsvårdsfond till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige framhåller att ändamålsparagrafen bör återge
testamentets direkta lydelse samt att det också framgår av stadgarna att
inbetalningar och donationer kan göras till åldringsvårdsfonden.
Vid behandlingen av återremissen beaktas stadgar för kommunens tidigare
inrättade åldringsvårdsfond i syfte att åstadkomma överensstämmelse mellan
de bå da fonderna vad gäller beslutsordning och attesteringsrätt.

Kst § 229

Revidera de stadgar för Rafael Mattssons åldringsvårdsfond
framläggs i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
BE SLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att det i bilaga
framlagda förslaget till stadgar för Rafael Mattssons åldringsvårdsfond
fastställes.
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15.09.2011
04.10.2011

FÖ RSÄLJNING AV TES TAMEN TER AD EG ENDO M
Kfg § 61

Kommunfullmäktiges ordförande, Marie Löfström, redovisade den av
Fastighets Konsult vidtagna anbudsöppningen inför försäljning av den av
Rafael Mattsson testamenterade egendomen i Marby bestående av en stuga och
sjöbod. Överlåtelse av egendomen erfordrar kommunfullmäktiges beslut.
KOMMUNFULLM ÄKT IGES BE SLUT
Kommunfullmäktige beslutade att godkänna försäljning och överlåtelse av den
Rafael Mattsson testamenterade och av kommunen förvaltade egendomen i
Marby bestående av stuga och sjöbod.
Kommunfullmäktige dele gerade fortsatt bevakning och handhavande av
försäljning av egendomen till kommunstyrelsen.

Kst § 230

FastighetsKonsult Ab har redovisat försäljningspris på den av Rafael Mattsson
testamenterade egendomen i Marby, Eckerö kommun.
Egendomen består av en stuga och sjöbod på samfälld mark.
Redovisningen från FastighetsKonsult medföljer i bilaga.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna försäljning och överlåtelse av
den av Rafael Mattsson testamenterade och av kommunen förvaltade
egendomen från fastigheten Träsk 5:41 i Marby, Eckerö kommun, bestående av
stuga och sjöbod me d andelar i samfällda och lösöre, till köparen Kari Metso.
Försäljningspriset för stuga med andelar i samfällda och lösöre uppgår till
24.000 Euro och för sjöbod med andelar i samfällda och lösöre till 3.500 Euro.
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04.10.2011

ÅLANDS LAN DSKAPSR EGERING:
UTLÅ TAN D E ÖV ER FÖ RSLAG TILL INTEGRATIO NSLAG
Kst § 231

Ålands lan dskapsregerin g har framlagt förslag till landskapslag om främjande
av integration för landskapet Åland.
Ålands Kommunförbun d har utverkat förlängd utlåtandefrist för besvarande av
hänvändelsen och förbundsstyrelsen har därefter avgivit yttrande i ärendet.
Eckerö kommun har anmodats att avge utlåtande över lagförslaget.
FÖRSLA G T ILL UTLÅT ANDE
Integration är som Ålands Kommunförbund framhåller i sitt yttrande ett inte
helt relevant begrepp i lagstiftningssammanhanget. Vad som efterly ses är
framförallt att underlätta inflyttares inträde och etablering på den åländska
arbetsmarknaden. För övrigt definieras inte heller begreppet integration i
lagstiftningsförslaget förutom att det enligt portalstadgandet handlar om
möjligheter att aktivt deltaga i sam hället. Motsvarande brist på
legaldefinitioner gäller ett stort antal andra centrala begrepp medan lagen också
nyttjar terminologi utan juridisk relevans såsom ”invandrarflickor” och
”invandrarpojkar” (kap.1 § 1), till skillnad från den finska rikslagstiftningens
juridisk distinkta åldersbe stämning ”barn”.
Om ”invandrarmän” och ”invandrarkvinnor”, ”invandrarpojkar” och
”invandrarflickor” är avsett att äga praktisk betydelse i landskapslagen och i
dess tillämpning, är förslaget inte heller konsekvent utformat eftersom dessa
generellt benämnes ”invandrare” i den fortsatta framställningen.
Behovet av lagstiftning på detta område anmäldes i Integrationskommitténs
slutrapport 2007 och är tämligen allmänt omfattat i det åländska samhället.
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04.10.2011

Kst § 231 forts. Invandring och inflyttning är som flera nordiska utredningar framhåller av
oundgän glig vikt för att upprätthålla försörjningsbalansen mellan befolkning i
yrkesverksam ålder och pensionärer och nya pensionsavgångar, inte minst i
landskapet Åland som står för en av de tyngsta demografiska utmaningarna i
Norden.
Integration har enligt definition i Europeiska Unionens integrationsfrämjande
strategi 2005, och innebär till skillnad från begreppet assimilering, en
dubbelriktad och ömsesidig påverkan mellan invandrare och invånare.
Anpassning sker sålede s från såväl samhälle som inflyttare.
Integrationens positiva betydelse för samhällsutvecklingen framhålls också i
lagstiftningens allmänna motivering. I den aktuella utredning som Ålands
landskapsutredning framlagt i samarbete med Ålands Mångkulturella förening
och med ekonomiskt stöd av Europeiska Socialfonden i september 2011, anges
konsekvent tre utmaningar för inflyttade på Åland. Dessa består av brist på
lämplig sysse lsättning, språkfärdigheter och isolering. T yvärr är såväl
rikslagstiftningen som förslaget till åländsk landskapslag i högre gra d präglat
av den av det etablerade samhället ofta uppfattade problembilden med
inflyttare. Lagförslaget, såväl den gällande riksla gstiftningen som förslaget till
landskapsla g, utgår från ensidiga åtgärder för att undsätta invandrare, inte för
att påverka samhället som de flyttar till. Fokus är alltjämt på invandrare utan
sysselsättning och inflyttare som nödgas uppbära utkomststöd. I samband med
utformningen av en landskapslag om inflyttares möjligheter till etablering på
den åländska arbetsmarknaden, kunde landskapsre geringen ha tagit tillfället i
akt att anlägga något mer av en innovativ vidvinkeloptik, kanske också
fastställt generella rättigheter för inflyttare till kurser i det svenska språket, som
självfallet är den givna ingången till arbetsmarknad, personliga kontakter och
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ett aktivt samhällsliv snarare än sedvanliga klientorienterade perspektiv och
problemidentifikation.
KOMMUNSTY RELSEN

231

04.10.2011

Kst § 231 forts. Eckerö kommun instämmer i Ålands Kommunförbunds synpunkt,
att Arbetsmarknads- och studiestödsmyndigheten (AMS), bör vara den första
myndighetskontakten för nyanlända, vuxna, invandrare.
AM S bör också samordna de uppföljande insatserna för invandrare.
Det välkomst- och presentatio nsmaterial som landskapsregeringen särskilt skall
framtaga för inflyttare föreslås borde lämpligen överlämnas av
självstyrelsemyndighet inom landskapsregeringen, snarare än att distribueras
på poliskontor.
Viss oklarhet råder om de s.k. integrationsplanernas innehåll. Tydliga
ansvarslinjer måste finnas i denna, också de krav som riktas mot inflyttaren
själv. Kommunernas integrationsprogram bör vara frivilliga och inte
obligatoriska men kan påkallas av en viss procentuell nivå, eller på annat sätt
objektivt och på förhand fastställd omfattning av inflyttade invånare. Planverk
som ligger i träda eller saknar tillämpning, förstärker näppeligen insikt och
förståelse för integrationens betydelse.
Kostnadstäckning måste ske för kommunala utgifter som föranleds av
integrationslagstiftningen. Schablonersättningar kan inte vara tillfyllest
i en individua lisera d och personanpassad kartläggning av invandrarens
förutsättningar i integrationsplanen då stora variationer råder.
Den främsta kritiken mot lagen består i den exceptionellt svårartade
oöverskådlighet och otillgänglighet som den exponerar. Enbart
enumerationen av undantag från rikslagstiftningen och hänvisningar till på
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annat sätt tillämpbar landskapslagstiftning, motsvarar nästan hälften av de
materiella bestämmelsernas omfång.
KOMMUNSTY RELSEN

231

04.10.2011

Kst § 231 forts. När ett stadgande i lagstiftningsförslaget exempelvis anmäler att det
partssamarbete som rikslagstiftningen påkallar, också skall omfatta Ålands
Hälso- och sjukvård (ÅH S), utan att redovisa vilka de andra parterna i
samarbetet består av, blir lagstiftningen i praktiken oförståelig.
Högre krav bör ställas på tydligheten och kvaliteten i åländsk landskapslag än
föreliggande försla g som inte går att tillgodogöra sig utan samtidig tillgång till,
och parallell läsning av, finsk rikslagstiftning.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen antager framlagt förslag till utlåtande över
integrationsbefrämjande landskapslagstiftning vilket tillställes Ålands
landskapsregerin g.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna framlagt förslag till utlåtande
över landskapslag om främjande av integration.
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ÅLANDS LAN DSKAPSR EGERING:
UTLÅ TAN D E ÖV ER RÄ TT A TT FÖ RVÄRVA OC H BESITTA FAS T EG ENDO M,
STO RBY, EC KERÖ KO MMUN
Kst § 232

Ålands lan dskapsregerin g har anmodat Eckerö kommun att avge utlåtande
över rätt att förvärva och besitta fast egendom. Sökanden Erik Berg avser att
förvärva den färdigbilda de lägenheten Västanvik med RNr 43-406-16-14 i
Storby, Eckerö kommun. Förvärvet omfattar c:a 3.930 kvadratmeter.
Den förvärvade fastigheten är bebyggd med ett fritidshus. Fa stigheten saknar
andel i samfällda men har en c:a 100 meter lång strandlinje. Sökanden är bosatt
i T ammerfors, Finland, innehar finskt medborgarskap men är född och
uppvuxen i landskapet Åland.
Erik Berg äger ej fast egendom i landskapet Åland sedan tidigare. Den
ifrågakommande fastigheten har införskaffats och tidigare be byggts av
sökandens farfar. Den är numera i släktings ägo och önskemålet är att den
fortsättningsvis kvarstår inom släkten. Sökanden avvaktar
landskapsregerin gens förhandsbesked innan köpekontrakt ingås. Fastigheten
skall fortsättningsvis användas för fritidsbruk.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen förordar inför Ålands landskapsregering att Erik Berg
erhåller ett positivt förhandsbeske d på sin förfrågan om förvärv av den
färdigbildade lä genheten Västanvik med RNr 43-406-16-14 i Storby, Eckerö
kommun i enlighet med stadganden i landskapsförordning om
jordförvärvstillstånd § 4 p 1. Det noteras att fastigheten har en c:a 100 meter
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lång strandlinje. Eckerö kommun kan inte motivera att strandtomten har sådan
undantagsstatus som skulle utgöra skäl för att ej tillåta förvärvet.

KOMMUNSTY RELSEN

232

04.10.2011

Kst § 232 forts. BE SLUT
Kommunstyrelsen förordar inför Ålands landskapsregering att sökanden
Erik Berg erhåller ett positivt förhandsbe sked på sin förfrågan om förvärv av
den färdigbilda de lägenheten Västanvik med RNr 43-406-16-14 i Storby,
Eckerö kommun, i enlighet med stadganden i landskapsförordning om
jordförvärvstillstånd § 4 p 1. Det noteras att fastigheten har en c:a 100 meter
lång strandlinje. Eckerö kommun kan inte anföra att strandtomten har sådan
undantagsstatus i kommunal planering som skulle utgöra skäl för att ej tillåta
förvärvet.
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04.10.2011

ÅLANDS LAN DSKAPSR EGERING:
UTLÅ TAN D E ÖV ER RÄ TT A TT FÖ RVÄRVA OC H BESITTA FAS T EG ENDO M,
STO RBY, EC KERÖ KO MMUN
Kst § 233

Ålands lan dskapsregerin g har anmodat Eckerö kommun att avge utlåtande
över rätt att förvärva och besitta fast egendom. Ansökan avser den svenske
medborgaren Mattias Berggren med stadigvarande adre ss i Eckerö, Åland.
Mattias Berggren har anmält förvärv av tomt5 i kvarter XXIV på det
kommunala bostadsområdet i Storby, RNr 43-406-14-30, i Storby, Eckerö
kommun. T omten har en areal på 1.185 kvadratmeter, är obebyggd och saknar
andel i samfällda.
Sökanden har varit stadigvarande bosatt i landskapet sedan 05.04.2010,
d.v.s. mindre än ett och ett halvt år. Det innebär att det generella kravet på minst
fem års stadigvarande bosättning i landskapet enligt landskapsförordning om
jordförvärvstillstånd § 4 p. 6, ej är tillgodosett.
Fastigheten är emellertid belägen inom vad förordningen definierar som
planlagt område alternativt inom ett område som är avsett för fast bosättning
och saknar andel i samfällda vatten- och jordområden med tillhörande
jakt- och fiskerättigheter. Dessa omständigheter utgör några, av flera
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samverkande villkor, som kan medgiva undantag från den generella tidsfristen
vid fast bosättning. Ansökan anger att avsikten med jordförvärvet
är fast bosättning i landskapet Åland.

KOMMUNSTY RELSEN

233

04.10.2011

Kst § 233 forts. Denna del av ansökan är emellertid ej ytterligare motiverad
eller styrkt, t.ex. vad gäller fast anställning ”eller av andra liknande
omständigheter” för att ge den sammanvägda rätten till att erhålla
jordförvärvstillstånd enligt landskapsförordning om jordförvärvstillstånd
§ 4 p. 2 i de fall då den generella tidsfristen inte är tillgodose dd och
sökanden ej heller är född eller uppvuxen i landskapet.
Det framgår inte heller av handlingarna om sökanden är gift eller
registrerad partner till en person med åländsk hembygdsrätt vilket
är en annan rättighetsgrundande faktor enligt landskapsförordningen om
jordförvärvstillstånd § 4 p. 4 i det fall fastigheten skall brukas till gemensamt
fast boende.
T vå köpebrev medföljer handlingarna. Det framgår att försäljning av
hälften av tomten har skett till sökanden i oktober 2010.
Det aktuella köpebrevet 2011 avser också hälften av tomten. Oklarhet råder
huruvida jordförvärvstillstånd tidigare beviljats för halva tomten och
sökanden i och med denna överlåtelse blir ägare till hela tomten, eller om
tidigare ansökan om jordförvärvstillstånd avslagits och förvärvet ånyo avser
hälften av tomten.
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KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen saknar fullvärdig dokumentation över relevanta
anknytningsrekvisit för att inför Ålands landskapsregering kunna förorda
att Mattias Berggren beviljas rätt att förvärva och besitta fast egendom
avseende tomt nummer 5 i XXIV kvarteret (RNr 43-406-14-30), på det
kommunala bostadsområdet i Storby, Eckerö kommun.
T ill denna del ankommer det på Ålands landskapsregering
att utreda rättighetsgrundande omständigheter.
KOMMUNSTY RELSEN

233

04.10.2011

Kst § 233 forts. BE SLUT
Kommunstyrelsen noterar att den i denna ansökan, liksom i ett flertal tidigare
ärenden, saknas tillräckligt beslutsunderla g om sökandens anknytningsrekvisit,
för att på motiverad grund kunna tillstyrka eller avstyrka erhållandet av
jordförvärvstillstånd då det generella kravet på minst fem års fast bosättning i
landskapet ej är tillgodosett.
Kommunstyrelsen har ej sett det som kommunens uppgift att i ett
utlåtandeärende vidtaga självständiga utredningar om anknytningsrekvisiten
och anmodar därför Ålands landskapsregering att klargöra huruvida
denna uppgift åvilar kommunen, eller att komplettera dokumentatio nen
på denna punkt innan kommunstyrelsen kan avge ett fullvärdigt utlåtande.
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04.10.2011

ÅLANDS LAN DSKAPSR EGERING:
UTLÅ TAN D E ÖV ER RÄ TT A TT FÖ RVÄRVA OC H BESITTA FAS T EG ENDO M,
SKEPPSVIK, TO RP, EC KERÖ KOMMU N
Kst § 234

Ålands lan dskapsregerin g har anmodat Eckerö kommun att avge utlåtande
över rätt att förvärva och besitta fast egendom. Ansökan avser de finska
medborgarna Ida Snellman och Marcus Willberg, med stadigvarande a dress i
Mariehamn, Åland.
Ida Snellman och Marcus Willberg har anmält förvärv av vardera hälften av
den färdigbilda de lägenheten Solbacka 7:1, Skeppsvik, T orp, Eckerö kommun
(RNr 43-407-7-11).
Fastigheten har en areal på 2.400 kvadratmeter, är bebyggd med boningshus
och saknar andel i samfällda me d undantag för andel i upphävda samfällda
vägar.
Sökandena, båda från Borgå, har varit stadigvarande bosatt i landskapet sedan
23.08.2010, d.v.s. drygt ett år. Det innebär att det generella kravet på minst
fem års stadigvarande bosättning i landskapet enligt landskapsförordning om
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jordförvärvstillstånd § 4 p. 6, ej är tillgodosett.
Fastigheten är emellertid belägen inom vad förordningen definierar som
bykärna alternativt inom ett område som är avsett för fast bosättning
och saknar andel i samfällda vatten- och jordområden med tillhörande
jakt- och fiskerättigheter. Dessa omständigheter utgör några, av flera
samverkande villkor, som kan medgiva undantag från den generella tidsfristen
vid fast bosättning. Ansökan anger att avsikten med jordförvärvet
är fast bosättning i landskapet Åland.
KOMMUNSTY RELSEN

234

04.10.2011

Kst § 234 forts. Denna del av ansökan är emellertid ej ytterligare motiverad
eller styrkt, t.ex. vad gäller fast anställning ”eller av andra liknande
omständigheter” för att ge den sammanvägda rätten till att erhålla
jordförvärvstillstånd enligt landskapsförordning om jordförvärvstillstånd
§ 4 p. 2 i de fall då den generella tidsfristen inte är tillgodose dd och
sökanden ej heller är född eller uppvuxen i landskapet
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen saknar fullvärdig dokumentation för att inför Ålands
landskapsregerin g kunna förorda att Ida Snellman och Marcus Willber g
beviljas rätt att förvärva och besitta fast egendom avseende vardera hälften av
fastigheten Solbacka 7:1, Skeppsvik, T orp, Eckerö kommun (RNr 43-407-7-11).
T ill denna del ankommer det på Ålands landskapsregering att utreda
rättighetsgrundande omständigheter.
BE SLUT
Kommunstyrelsen noterar att den i denna ansökan, liksom i ärendet Kst § 233
och vid tidigare sammanträden under 2011, saknas tillräckligt beslutsun derlag
om sökandens anknytningsrekvisit, för att på motiverad grund kunna tillstyrka
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eller avstyrka erhållandet av jordförvärvstillstånd då det generella kravet på
minst fem års fast bosättning i landskapet ej är tillgodosett.
Kommunstyrelsen har ej sett det som kommunens uppgift att i ett
utlåtandeärende vidtaga självständiga utredningar om anknytningsrekvisiten
och anmodar därför Ålands landskapsregering att klargöra huruvida
denna uppgift åvilar kommunen, eller att komplettera dokumentationen på
denna punkt innan kommunstyrelsen kan avge ett fullvärdigt utlåtande.

KOMMUNS TY RELSEN
KOMMUNS TY RELSEN
KOMMUNS TY RELSEN
KOMMUNS TY RELSEN

273
331
188
235

28.10.2009
15.12.2009
29.08.2011
04.10.2011

PERSO NALÄREND E: R Ä TTELS EYR KAND E MO T B ESLU T
OM RÄTTIGHETSGRUNDAN D E YR KESER FARENH ET
Kst § 273

Kanslist Agneta Andersson anhåller om beviljande av erfarenhetstillägg
motsvarande tio års yrkesverksamhet. Anställd kan erhålla s.k.
erfarenhetstillägg genom att i utredning styrka och motivera relevant
yrkesbakgrund som uppfattas vara till nytta för den nya arbetsgivaren.
Enligt AKT A erhålles årsbunden del av det individuella tillägget efter 5
respektive 10 års anställning i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande hos samma
kommun/kommunalförbund eller hos annan arbetsgivare eller i sådana
uppgifter som anses vara av väsentlig nytta i de nuvarande uppgifterna. Vad
som arbetsgivaren uppfattar som väsentlig nytta avgörs från fall till fall. Vid
liknande fall följs en enhetlig praxis.
Agneta Andersson åberopar drygt tio års verksamhet som företagare i Eckerö
kommun. Företaget registrerades och påbörjade verksamheten våren 1998.
Erfarenheten avser både planering och drift av företag, administrativa
uppgifter, ekonomihantering, myndighetsredovisningar samt kundkontakter.
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T idigare anställning som bl.a. butiksföreståndare redovisas också som relevant
yrkesbakgrund för arbetet som kanslist vid kommunens centralförvaltning.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Agneta Andersson tio års
erfarenhetstillägg från och med tillträdandet av anställningen på kommunens
centralförvaltning.

KOMMUNS TY RELSEN
KOMMUNS TY RELSEN
KOMMUNS TY RELSEN
KOMMUNS TY RELSEN

273
331
188
235

28.10.2009
15.12.2009
29.08.2011
04.10.2011

Kst § 273 forts. BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Agneta Andersson tio års
erfarenhetstillägg från och med tillträdandet av anställningen på kommunens
centralförvaltning.
Kst § 331

Agneta Andersson har kompletterat tidigare anhållan om erfarenhetstillägg
med ytterligare ett par intyg som hon önskar tillföra sitt tidigare bevilja de
erfarenhetstillägg.
Handlingarna har tillställts lönebokföraren för synpunkter inför
kommunstyrelsens sammanträde.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att vidhålla tidigare beslut om beviljande av
erfarenhetstillägg till Agneta Andersson motsvarande tio års tjänstgöring från
och med hennes tillträde till tjänsten som kanslist i Eckerö kommun den 7
september 2009. Det beviljade erfarenhetstillägget motsvarar såväl de
disk ussioner som fördes vid anställningen av Andersson som den
sammanvägda omfattningen av hennes yrkeserfarenhet i eget företag utifrån
kommunstyrelsens praxis.
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Kommunstyrelsen har vid anställningen av Agneta Andersson funnit hennes
yrkesbakgrund och datavana som högst meriterande. Det är kommunstyrelsens
mening att tillerkännande av ytterligare individuella årsbundna tillägg måste
prövas restriktivt då tilläggen, enligt gällande kollektivavtal, är begränsade till
tidigare anställningar hos samma arbetsgivare, inom motsvarande bransch eller
består av sådana uppgifter som är av väsentlig nytta för arbetsgivaren.

KOMMUNS TY RELSEN
KOMMUNS TY RELSEN
KOMMUNS TY RELSEN
KOMMUNS TY RELSEN

Kst § 188

273
331
188
235

28.10.2009
15.12.2009
29.08.2011
04.10.2011

KOMMUNDIRE KT ÖREN S UT REDNIN G
Kanslist Agneta Överström (tidigare Andersson) anhåller om att retroaktivt
tillgodoräknas ytterligare ett par arbetsmeriter. Dessa redovisas i bilaga.
Om också dessa kompletterande meriter tillgodoräknas skulle
Agneta Överström med sin snart två år långa anställning i kommunen, erhålla
semestergrundan de rätt motsvarande 15 års anställning i kommunen. Det tredje
årsbundna erfarenhetstillägget som erhölls efter 15 års anställning har numera
avskaffats och saknar således betydelse för lönevillkoren.
Det är två kompletterande meriter på drygt tre år som åberopas av henne.
Handlingarna har också tidigare redovisats inför kommunstyrelsen.
Agneta Överström har tidigare i särskild ordning tillerkänts erfarenhetstillägg
motsvarande 10 års yrkeserfarenhet från anställningens påbörjande
den 07.09.2009.
Kommunstyrelsen har i beslut Kst § 331 av den 15.12.2009
behandlat och avslagit rättelseyrkande till den del som denna erfarenhetsberättigade tid skulle utökas och noterat att restriktivitet råder enligt
tillämpningsföreskrifterna. Det är endast arbete inom samma kommun eller
kommunalförbund eller hos annan arbetsgivare inom motsvarande bransch
eller i sådan verksamhet som är av väsentlig nyttja i den nuvarande
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uppgifterna som kan tillerkännas som årstillägg med tillhörande
semesterrätt.
Ärendet har enligt praxis tillställts lönebokföraren för yttrande.
Det har bekräftats att de åberopade erfarenheterna tidigare
har behandlats av kommunstyrelsen.
KOMMUNS TY RELSEN
KOMMUNS TY RELSEN
KOMMUNS TY RELSEN
KOMMUNS TY RELSEN

273
331
188
235

28.10.2009
15.12.2009
29.08.2011
04.10.2011

Kst § 188 forts. BE SLUT
Kommunstyrelsen noterade att det aktuella ärendet har behandlats
i samband med påbörjandet av Agneta Överströms anställning den
07.09.2009 och senare i skild och grundlig be dömning av rättelseyrkande
15.12.2009. Verksamhet som egen företagare under c:a tio års tid har tidigare
tillgodoräknats Agneta Överström. Övrig yrkeserfarenhet är självfallet
meriterande för den anställde men har ej befunnits vara av den väsentliga
betydelse för de nuvarande komm unala arbetsuppgifterna på det sätt som
kollektivavtalet förutsätter.
Då verksamheten i eget företag ej var exakt fastställd, vid anställningens
påbörjande tillgodoräknades A gneta Överström tio års yrkeserfarenhet
och erhöll två årsbundna erfarenhetstillägg med tillhörande semesterrätt.
Ytterligare yrkeserfarenhet från annan verksamhet skall som det framgår av
tidigare be slut ske med betydande restriktivitet. Några nya skäl har inte
framkommit på denna punkt.
Kom munstyrelsen vidhåller därför tidigare beslut och beslutsm otivering.
De bevilja de erfarenhetstillägget motsvarar såväl de diskussioner som fördes,
och den överenskommelse som nåddes vid anställningen av Överström liksom
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den då prövade omfattningen av hennes yrkeserfarenheter utifrån
kommunstyrelsens praxis.
Kst § 235

Kanslist Agneta Överström har den 15.09.2011 inkommit med rättelseyrkande
mot kommunstyrelsens beslut Kst § 188 den 29.08.2011. Handlingen bilägge s
utskicket till kommunstyrelsens sammanträde.

KOMMUNS TY RELSEN
KOMMUNS TY RELSEN
KOMMUNS TY RELSEN
KOMMUNS TY RELSEN

273
331
188
235

28.10.2009
15.12.2009
29.08.2011
04.10.2011

Kst § 235 forts. KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen har vid anställningen av Agneta Överström befunnit hennes
yrkesbakgrund som egenföretagare som högst meriterande i nuvarande
anställning. Tillerkännande av andra rättighetsgrundan de yrkeserfarenheter
har prövats restriktivt.
T ill denna del föreslås ingen ändring. Kommunstyrelsen bör dock specificera
de två årsbundna erfarenhetstillägg som Överström tidigare har tillerkänts i
enlighet med hennes ansökan. Vid tidpunkt för anställning 07.09.2009
tillgodoräknas Agneta Överström således två erfarenhetstillägg. Hennes
sammanlagda och tillerkända yrkeserfarenheter motsvarar 11 år vid
anställningens påbörjande den 07.09.2009.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att tillerkänna Agneta Överström 11 års
rättighetsgrundande yrkeserfarenhet från och med den 07.09.2009.
Denna yrkeserfarenhet skall inräknas i de två erfarenhetstillägg som go dkändes
vid anställningens påbörjande.
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04.10.2011

PERSO NALÄREND E: R ETRO AKTIV KILO METER ERSÄ TTN ING
Kst § 236

Lilett Englund har redovisat kilometerersättning avseende 2010 samt del av
2011 samt tillhörande verifikat.
Kommunkansliets sammanställning medföljer i bilaga.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen godkänner retroaktiv ersättning till Lilett Englund för
kilometerersättning under 2010 och del av 2011 enligt bifogad redovisning.
BE SLUT
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till kommunkansliet för
sifferkontroll .
Kommunstyrelsen uppdrar vidare åt kommunkansliet att se över förutsättningar
och kostnader för att anlita en utomstående entreprenör för sådana
tvätteritjänster som också kunde omfatta avhämtning och återlämning av
Ekergårdens dukar.
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PERSO NALÄREND E: SÄ KERH ETSSKYDD ET PÅ KOMMUNKANSLIET
Kst § 237

Säkerhetsskyddet, främst personskyddet men också tillträdesskyddet, på
Kommungården har setts över på förekommen anledning.
Okontrollerade känsloutbrott, missfirmelse och ärekränkning av tjänsteman
eller direkta hot mot anställda tillhör alltjämt undantagen i den kommunala
verksamheten. Dessa undantag har dock blivit vanligare och påkallar såväl
vissa försiktighetsmått som nya rutiner.
Oavsett om flertalet av registrerade händelser av detta slag härrör från
socialförvaltningens verksamhetsområde och klientkontakter, påverkas också
övrig personal och deras arbetssituation.
Socialnämnden behandlar såsom skilt ärende behov av tjänsteköp av larm- och
väktartjänster vid sitt sammanträde den 03.10.2011.
Följande policy och tillämpningspraxis har framtagits av kommundirektören i
samråd med socialsekreteraren och förankrats vid personalmöte med all
personal på kommunkansliet. Policyn gäller personskydd och tillträdesskydd
på kommunkansliet och dess förvaltningar.
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Vid okontrollerade lynnesutbrott, missfirm else eller vid uppvisandet av grov
ringaktning och ärekränkning av tjänstem an, eller vid direkta eller förtäckta
hot mot tjänsteman, avbryts klientbesök på komm unkansliet m ed om gående
verkan. Handläggning av ärenden upptages vid ett senare tillfälle och alltid
vid ett senare datum , då lugn och ordning kan säkerställas. Vid behov deltager
andra anställda eller särskilt tillkallade företrädare för andra m yndigheter
eller vaktbolag vid de besök av klienter som tidigare visat sig vara
störningsbenägna.
KOMMUNS TY RELSEN

237

04.10.2011

Kst § 237 forts. Vid ärekränkning eller annan kränkande och nedsättande behandling, görs
regelmässigt polisanmälan. Vid framförda hot eller vid uppfattad risk för våld
m ot tjänstem an tillkallas alltid polis. Dessa rutiner förankras bland all
personal på kommunkansliet. I anslutning till händelser som om fattat hot eller
våld sker en efterföljande genomgång m ed personalen för att ytterligare
förbättra rutinerna.
Sedan tidigare tillämpas praxis att minst två anställda skall sam tidigt vara i
tjänst och på plats på Kommungården under ordinarie öppethållande. Denna
tilläm pade praxis är också väsentlig för att förebygga eller för att påskynda
hjälpinsats vid olycksfall. Schem alagd städning av komm unkansliet sker
num era enligt komm undirektörens beslut på förm iddagar med undantag för
samm anträden och kvällsm öten m ed servering.
Socialförvaltningen och kommunens kanslist erhåller larm funktion m ed
m öjlighet att tillkalla väktarbolag vid behov. Vid direkta hot och vid
våldsanvändning larmas alltid och omgående polismyndigheten parallellt m ed
anlitat väktarbolag.
Kom mungårdens ytterdörr skall konsekvent vara låst utom kontorstid och
ordinarie öppethållande. Vid kvällsmöten svarar sammankallande nämnd eller
tjänstem an för erforderlig in- och utp assage av besökare sam t tillhörande
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uppsikt över kontorsutrymm en.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen antager såsom personalmyndighet förslag till
policy för personskydd vid kommunkansliet. Kommunstyrelsen godkänner
förslag till anskaffning av larmfunktion till vaktbolag enligt offert till
kommunkansliets reception under en försöksperiod oktober-december 2011.

KOMMUNS TY RELSEN

Kst § 237

237

04.10.2011

Kostnad per larmenhet uppgår till 55 Euro/månaden exklusive mervärdeskatt.
Utryckning av jourhavande väktare eller väktarnärvaro på kommunkansliet
kostar 35 Euro per påbörjad timme.
BE SLUT
Kommunstyrelsen godkände den föreslagna policyn för ett förstärkt
personskydd vid kommunkansliet.
Kommunstyrelsen noterar att socialförvaltningen utrustas med larmenhet
under en försöks- och utprovningsperiod från och med oktober till december
2011 enligt beslut i Socialnämnden.
Kommunkansliet utreder och återkommer med förslag till alternativ eller
parallell teknisk larmfunktion som möjliggör för socialsekreteraren och
socialförvaltningen att påkalla assistans från övrig personal på kommunkansliet
eller hjälp med att utlarma anlitat vaktbolag eller polismyndighet.
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07.06.2011
04.10.2011

TEKN ISKA NÄMND ENS U TR EDNINGSUPPDRAG O M AVLOPPSANSLUTNING
Kst § 136

Kommunstyrelsen uppdrager åt T ekniska nämnden att dels, förbättra
kontrollrutinerna för inkopplingar på kommunalt avloppsledningsnät för att
förhindra eftersläpning i faktiskt nyttjande av avloppsledningsnätet och
fakturering av anslutningar, dels att se över och föreslå förändringar i det
gällande systemet med stam- och serviceledningar för att tillse att kommunen
behåller helhetsgrepp och service till abonnenterna i aktuella och planerade
avloppsprojekt. Kommunstyrelsens remissförfrågan skall besvaras inom
augusti månad 2011.

Kst § 238

T ekniska nämnden har delgivits beslut Kst § 136 den 10 juni 2011.
De eftersläpande anslutningarna till kommunalt avlo pp och faktureringen av
anslutningsavgifter har därefter remitterats till T ekniska nämnden i ärende om
avloppsanslutning i Överby Kst § 144, i budgetdirektiven Kst § 150 och
i beslut om mellanbokslut Kst § 213.
BE SLUT
Kommunstyrelsen påminner T ekniska nämnden om det aktuella
utredningsuppdraget och om vikten av dess skyndsamma verkställighet.
Det uppdrages åt T ekniska nämndens presidium att i samråd med ansvarig
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tjänsteman framtaga ett förslag till rutiner för syn eller annan form av
godkännande av inkoppling av fastighet till det kommunala
avloppsledningsnätet med åtföljande fakturering av anslutningsavgift.
Förslaget kan utifrån nämndpresidiets bedömning, behandlas vid ordinarie eller
extraordinarie möte med T ekniska nämnden, men skall vara kommunstyrelsen
tillhanda till nästa sammanträde. Kommunstyrelsens presidium och
kommundirektören står till förfogande för samråd i ärendet.
KOMMUNS TY RELSEN

239

04.10.2011

EKO NOMIUPPFÖ LJNING
Kst § 239

Ekonomichef Maarit Grönlund har framlagt ekonomiuppföljning
för Eckerö kommun under bokföringsperioden januari-augusti 2011.
I utskicket medföljer skatteinkomster per årsbasis och skatteslag samt
månadsredovisning jan uari-september 2011.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen antecknar sig ekonomiuppföljningen till kännedom.
BE SLUT
Kommunstyrelsen antecknade sig ekonomiuppföljningen till kännedom.
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ÖPPETHÅLLAN D E PÅ KO MMUNKA NSLIET JULH ELG EN 2011
Kst § 235

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Enligt förslag vid personalmöte 06.09.2011 håller kommunkansliet
stängt måndagen den 05.12.2011 samt efter julhelgen
den 27-30 december 2011. Möjlighet ges i detta sammanhang till
uttag av kvarstående semester och kompensationsledigheter.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att kommunkansliet håller stängt
måndagen den 05.12.2011 samt den 27-30 december 2011 efter
julhelgen. Personalen uppmanas till uttag av kvarstående semester och
kompensationsledigheter i detta sammanhang.
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NO MINER ING AV C EN TRALVA LNÄ MND I ECKERÖ KO MMUN
Kst § 241

Centralvalnämndens innevarande mandatperiod löper ut den 31.12.2011.
I januari 2012 hålls presidentval i Finland. Inför detta val skall Eckerö
kommun redovisa kontaktuppgifter till kommunens Centralvalnämnd.
Det ankommer sedan på centralvalnämnden att vidtaga praktiska förberedelser
för presidentvalet samt svara för genomförandet i Eckerö kommun.
Nomineringar till centralvalnämnd bör därmed skyndsamt framtagas inför
tillsättandet av Centralvalnämnd i kommunfullmäktige i oktober 2011.
Information om presidentvalet från Finlands Kommunförbund medföljer
utskicket.
BE SLUT
Kommunstyrelsen ombeder Centralvalnämndens sekreterare att i anslutning
till pågående sammanträden inför och vid lagtings- och kommunalvalet i
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oktober 2011, tillfråga nuvarande ledamöter i Centralvalnämnden om deras
samtycke till att utsträcka nämndens mandattid till och med januari 2012.
Kommundirektören efterhör möjligheten för annan anställd på kommunkansliet
att tillträda som tillfällig sekreterare i Centralvalnämnden inför och vid
presidentvalet i januari 2012.

KOMMUNS TY RELSEN

242

04.10.2011

KO MMUN ALA A RVODEN
Kst § 242

Kommunstyrelsen har enligt gällande ekonomirutiner behandlat
förslag om kommunala arvoden som ett led i budgetberedningen
vid sammanträde den 16 augusti 2011.
I beslutet Kst § 175 förordar kommunstyrelsen enhälligt inför
kommunfullmäktiges behandling och beslut att de kommunala arvodena för
förtroendevalda och tjänstemän förblir oförändrade under budgetåret 2012.
Budgetering har vidtagit i kommunala nämnder efter detta riktgivande beslut.
I tidigare diskussion har en revidering av arvoderingsstadgan hållits öppen
med anledning av eventuella förändringar i den kommunala nämndstrukturen.
Revideringen gäller i första hand ordförandenas årsarvoden. Under de politiska
partiernas nomineringsförfarande inför kommunalvalet 2011, har också
synpunkter på nuvarande arvoderingsformer och arvoderingsnivåer framförts
som en del av politikens villkor.
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Kommundirektören har mot denna bakgrund framtagit ett jämförelsematerial
över motsvarande arvoderingsnivåer vad gäller sammanträdesarvoden och
årsarvoden i ett antal andra kommuner. Det framgår att mötesarvoden generellt
återfinns i spannet 25-40 Euro per bevistat sammanträde. Årsarvoden för
styrelseordförande varierar mellan 950-2.750 Euro, och för en
socialnämndsordförande 200-900 Euro.
Arvoderingsreglementet i Eckerö, Hammarland och Finström medföljer
utskicket. Komplettering sker av materialet.

KOMMUNS TY RELSEN

242

04.10.2011

Kst § 242 forts. KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen tar del av tillgängligt jämförelsematerial som påvisar att vad
gäller sammanträdesarvodena motsvarar ersättningsnivån i Eckerö kommun
tämligen väl densamma i andra jämförbara kommuner.
En skyndsam utredning om förutsättningarna för att förlägga kommunala
sammanträden till ordinarie arbetstid och i stället för arvodering tillämpa
ersättning för förlorad arbetsförtjänst är ett alternativ förslag till justeringar i
gällande ersättningsnivåer.
BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet för fortsatt
behandling på kommunkansliet då den kommunala nämndstrukturen
har fastställts av kommunfullmäktige. Översynen avser såväl nivån som
utformningen av sammanträdesarvoden samt de årsarvoden som kan behöva
förändras i samband med inrättandet av en ny nämndstruktur.
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NY EMISSIO N ÅLANDSBANKEN
Kst § 243

I Eckerö kommuns finansförvaltning ingår ett mindre aktieinnehav i
Ålandsbanken (ÅAB). Denna har enligt bemyndigande på extra
bolagsstämma beslutat om en aktieemission med företrädesrätt för aktieägarna.
Skrivelse me dföljer i bila ga.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunen avstår från att deltaga i nyemissionen av riskkapital i dess
egenskap av offentlig myndighet. Inrättandet och säkerställandet av ett eget
åländskt kreditväsende kan en gång säga s ha tillhört självstyrelsens
delkomponenter, men då Ålandsbanken och övriga bankerna i landskapet idag
verkar på en alltigenom konkurrensutsatt och helt kommersiell basis, har
självstyrelsemotivet bortfallit. Kommunens aktieinnehav är alltför blygsamt för
att påkalla mer vidlyftiga kapitalplaceringar eller deltagande i nyemissioner i
åländska kommersiella företag.
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BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att deltaga i pågående nyemission av A- och Baktier i Ålandsbanken enligt prospekt. Nyemissionen omfattar dels kommunens
tidigare aktieinnehav och värdeandelskonto som berättigar till 106 A-aktier till
teckningspris 1.378,00 Euro samt 70 B-aktier till ett teckningspris av 602,0 0
Euro vid nyemission, dels ett testamenterat aktieinnehav och värdeandelskonto
som berättigar till 51 B-aktier till ett teckningspris av 438,60 Euro vid
nyemission.
Särre dovisning sker av den del av nyemissionen och den avkastning som hör
till det testamenterade aktieinnehav som förvaltas av Rafael Mattssons
åldringsvårdsfond.

KOMMUNS TY RELSEN

244

04.10.2011

PRISER TILL FÖ RSLAGSSTÄLLAR E PÅ NA MSÄ TTNING
PÅ BO STADSGATO R OC H KVARTERSNAMN,
Kst § 244

Eckerö kommun har inbjudit allmänheten att framlägga förslag på namn på
bostadsgator på nya bostadsområdet samt på hantverks- och industriområdet i
södra Storby.
Kommunfullmäktige har den 15.09.2011 fastställt namn på bostadsgator och
kvartersnamn.
Enligt utlysningen skulle godkända försla g prisbelönas. Susann Fagerström och
Siv Mattsson har framlagt godkända förslag på namnsättning på bostadsgator
och kvarter.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
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Susann Fa gerström och Siv Mattsson erhåller var sin kommunvimpel med
kommunens vapen såsom pris för sina namnförslag på bostadsgator och
kvarter.
De båda in bjude s att deltaga vid eventuell ceremoni vid uppsättandet av gatuoch kvartersnamnskyltar.
BE SLUT
Susann Fa gerström och Siv Mattsson erhåller var sin kommunvimpel med
kommunens vapen såsom pris för de namnförslag på bostadsgator och kvarter i
Storby, Eckerö kommun, som har fastställts av kommunfullmäktige.
De båda in bjude s att deltaga vid en eventuell ceremoni i samband med
uppsättandet av gatu- och kvartersnamnskyltar enligt senare bekräftelse.

KOMMUNS TY RELSEN

245

04.10.2011

ARR END EAV TA L D EG ERSAND
Kst § 245

Eckerö kommun arrenderar sedan 1997 de av Ålands landskapsregering
ägda fastigheterna 9:39 och 9:41 i Degersand, Torp. I villkoren ingår
skyldighet för kommunen att tillhandahålla en allmän tillgänglighet till
strandområdena. Arrendet belöper på 20 år.
Kommunstyrelsen har 2008 ingått ett upplåtelseavtal gällande del av det av
kommunen arrenderade området med Peter Lindström som företrädare för
Fastighets AB Långben.
Upplåtelseavtalet ger möjlighet till förlängning enligt överenskommelse.
Kommundirektören har fört en första diskussion med Peter Lindström om
villkoren i ett förlängt avtal.
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KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖRSLA G
Kommunstyrelsen vidtager en uppföljande förhandlingar i syfte att
framlägga och förankra kommunens villkor för förlängning av gällande
upplåtelseavtal i såväl entreprenörens som kommunens intresse.
Avtalsperioden kan lämpligen omfatta återstoden av kommunens arrendetid
med en ömsesidig uppsä gningskla usul och uppsägnin gstid på ett halvt år.
BESLUT
Kommunstyrelsen ombeder kommundirektören att framlägga kommunens
villkor för förlängning av gällande upplåtelseavtal av del av kommunens
arrendemark i Degersand gentemot Fastighets Ab Långben.

KOMMUNS TY RELSEN

Kst § 245 forts.

245

04.10.2011

Det är kommunstyrelsens mening att avtalsperioden lämpligen omfattar
återstoden av kommunens arrendetid till och med år 2017 med en
ömsesidig uppsägningsklausul och uppsägningstid på ett halvt år.
Kommundirektören återför överenskomna villkor till kommunstyrelsen
inför dess fastställelsebeslut och ingående av upplåtelseavtal.
Kommunfullmäktige ges också möjlighet att ta del av
överenskommelse om avtalsvillkor innan ett förnyat upplåtelseavtal ingås
mellan Eckerö kommun och Fastighets Ab Långben gällande
Degersan d.
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UTLÅ TAN D E OM ENH ETLIG BUSSTA XA FÖ R HÖGSTADIEELEVER
Kst § 246

Protokolljusterarnas
signatur

Hammarlands kommun har enligt beslut i kommunstyrelsen, tillställt Eckerö
kommun och övriga kommuner i södra Ålands högstadie distrikt, ett förslag till
gemensamt utlåtande om busstaxa för högstadieelever. De bussar som nyttjas
som skolskjutsar av högstadieelever i Eckerö och Hammarlands kommuner
går i linjetrafik som också vänder sig till andra passagerarkategorier. T vå skilda
prissättningstariffer tillämpas emellertid för högstadieelever med årskort och
för övriga passagerare. Enligt högstadiedistriktets utredning uppgår
merkostnaden till c:a 50.000 Euro per år.
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Utlåtandet vars innehåll tidigare diskuterats med landskapsregerin gen,
medföljer i bilaga till utskicket. Kommundirektören har också tillställt
Skolnämnden i Eckerö kommun detta ärende för eventuella synpunkter.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen godkänner förslag till gemensamt utlåtande med innebörd
att samma avgifter skall gälla för skolelever och för övriga passagerare på
bussar i linjetrafik inom skoldistriktet.
BE SLUT
Kommunstyrelsen godkänner det av Hammarlands kommun framlagda
förslaget till gemensamt utlåtande från medlemskommunerna
i Sö dra Ålands högstadiedistrikt, gällande en enhetlig avgift för skolelever och
övriga passagerare på bussar i linjetrafik inom skoldistriktet.

KOMMUNS TY RELSEN

247

04.10.2011

ÄLDR EOMSORGSLEDAR EN: TEKNISK JO UR I EC KERÖ KO MMUN
Kst § 247

Äldreomsorgsle daren i Eckerö kommun har tillskrivit kommunstyrelsen om
inrättandet av en teknisk jourtjänst i kommunen.
Inlagan medföljer utskicket.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen remitterar förslaget till Tekniska nämnden som ges i
uppdrag att granska de praktiska, organisatoriska och personella
förutsättningarna till jourtjänst av det slag som äldreomsorgsle daren föreslår,

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

39

eller motsvarande lösning samt kostnadsuppskattning av sådan service. I
förlängningen bör det också undersökas om kommunen kan ansluta sig till
annan befintlig teknisk jourtjänstgöring i landskapet, t.ex. Tekniska verkens
jourtjänst i Mariehamn eller i privata företag som väktarbolag.
BE SLUT
Kommunstyrelsen remitterar förslaget till Tekniska nämnden för dess
bedömning om de praktiska, organisatoriska och personella förutsättningarna
för teknisk jourtjänst i Eckerö kommun liksom en kostnadsuppskattning av
denna.

KOMMUNS TY RELSEN

248

04.10.2011

ANHÅLLAN OM KÖP AV TO MT I INDUSTRIKVAR TER ET, SÖ DRA STORBY
Kst § 248

Gre ger T edestam anhåller såsom företrädare för företaget JG Vin d AB,
om köp av industritomt på 10.000 kvadratmeter i kommunens
industrikvarter, södra Storby.
Markförvärvet avser fastighet på den norra sidan om Väbbängsvägen.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kontroll har skett med den sökande om ändamålet med tomtförvärvet i det
kommunala Industrikvarteret i södra Storby. Detta överensstämmer med de
fastställda villkoren för tomtköp som avser affärsverksamhet, hantverk eller
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lättare industriell tillverkning. Begränsningen i tillgängligt markområde på den
norra sidan av Industrikvarteret med tomtgräns mot Torpvägen har också
redovisats gentemot den sökande. Kommunen har ombett sig att återkomma
med en uppmätning av arealen i samband med försäljningsbeslutet.
T ekniska förvaltningen uppskattar den kvarstående tomtarealen på medföljande
karta till drygt 8.000 kvadratmeter. Kommunstyrelsens försäljningsavtal
omfattar en återlösningsrätt av den försålda tomten om miljötillstånd ej
utverkas men också krav på att byggnation skall ske inom viss frist och efter
byggnadsuppmaning. Dessa krav motsvarar bebyggelse uppmaning vid köp av
bostadstomt och skall fastställas av kommunfullmäktige.
BE SLUT
Ledamoten Herbert Karlsson anmäler jäv i ärendet. Kommunstyrelsen finner ej
att jäv föreligger.
Kommunstyrelsen godkänner Greger T edestams anhållan att såsom företrädare
för företaget JG Vind A b, få köpa c:a 8.000 kvadratmeter disponibel tomtareal
på den norra delen av Industrikvarteret i södra Storby. T omten utgör del av den
kommunalägda fastigheten RNr 15:44 i Storby och det område som avyttras
sträcker sig från T orpvägen till den tomt på 2.500 kvadratmeter som
kommunstyrelsen tidigare beslutat att överlåta till entreprenör Niclas
Häggblom.
KOMMUNS TY RELSEN

248

04.10.2011

Kst § 248 forts. Priset för industritomt uppgår till 2,10 Euro per kvadratmeter.
Avverkning av skog ombesörjes av kommunen innan överlåtelsehandlingar
ingås.
Området skall enligt byggna dsplanen utgöra industriområde för lättare och
icke-miljöstörande industriell verksamhet. I försäljningsavtalet ingår därför en
återköpsklausul om köparen ej erhåller nödvändiga tillstånd till verksamheten
eller om lokaliseringen ej visar sig vara lämplig för avsett ändamål enligt
erforderlig miljökonsekvensbedömning.
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Kommunstyrelsen föreslår enligt särskilt beslut för kommunfullmäktige att de
fastställda avtalsvillkor gällande be byggelseuppmaning och bebyggelsefrist
som tillämpas vid försäljning av kommunal bostadstomt, också utsträcks till
försäljning av kommunal industritomt.

KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN

178
192
224
249

16.08.2011
29.08.2011
13.09.2011
04.10.2011

ÖVERSYN AV KO MMUNA LA ARBETS LÖ SHETSPR EMIER
Kst § 178

Protokolljusterarnas
signatur

Felaktigheter vid redovisningen av de anställdas arbetslöshetsförsäkringspremier
har anmälts till kommunstyrelsen. Arbetslöshetspremien består enligt skatteverkets
regelverk dels av ett procentuellt löneavdrag för de anställda, dels av en avgift
som kommunen erlägger såsom arbetsgivare. En intern utredning har inletts
på kommunkansliet om förhållandets omfattning.
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BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att fullfölja den inledda översynen av kommunens
inbetalningar och bokföring av lagstadga de arbetslöshetsförsäkringar för
anställda i Eckerö kommun.
Lönebokföraren Håkan Häggblom granskar de felaktiga löneavdragens
omfattning och vidtager de korrigerande åtgärder som kan följa enligt
kommunstyrelsens vidare beslut.
Byråsekreterare Sirkka Nordström biträder utredningen enligt
kommundirektörens anvisningar.
Redovisning över utredningen lämnas vid kommunstyrelsens sammanträde
den 29 augusti 2011. Då utredningen också berör budgetåret 2011
informeras kommunrevisionen om hittills vidtagna åtgärder.
Kst § 192

Utredning har vidtagits av byråsekreterare Sirkka Nordström. Granskningen har
omfattat lönehantering och återbetalningsskyldighet för kommunalt anställda.
Felaktiga löneavdrag har redovisats för åren 2006-2010 samt under
fyra månader 2011. Det totala återbetalningsbara beloppet uppgår till
14.581,07 Euro.

KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN

178
192
224
249

16.08.2011
29.08.2011
13.09.2011
04.10.2011

Kst § 192 forts. KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Felaktigt innehållna belopp för de anställdas arbetslöshetspremier återbetalas i
enlighet med vidtagen utredning.
Beloppet uppgår till totalt 14.581,07 Euro för åren 2006-2011. Det
återbetalningsbara beloppet redovisas som ekonomichefen påpekat, som en
kostnad under budgetåret 2011. Redovisningen delgive s revisionen såsom
tidigare be slutat. Lönebokföraren verkställer återbetalningen i enlighet med
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detta beslut och ges tillfälle att själv förklara omständigheterna krin g
händelsen.
BE SLUT
Felaktigt innehållna belopp för de anställdas arbetslöshetspremier
återbetalas i enlighet med vidtagen utredning.
Beloppet uppgår till 14.581,07 Euro. Det återbetalningsbara be loppet redovisas
som en kostnad under budgetåret 2011. Redovisningen delgives revisionen.
Lönebokföraren verkställer återbetalningen i enlighet med detta beslut och
ges tillfälle att skriftligen förklara omständigheterna kring händelsen gentemot
kommunstyrelsen.
Kst § 224

Delgivning av be slutsprotokoll har skett till lönebokföraren den 02.09.2011
varvid denne givits tillfälle att skriftligen förklara omständigheterna kring
händelsen gentemot kommunstyrelsen. Lönebokföraren har då detta ej skett,
anmodats att lämna en sådan redovisning till kommunstyrelsens sammanträde.
En inlaga i ärendet har den 13.09.2011 tillställs kommunstyrelsen och
redovisade s vid sammanträdet.

KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN

178
192
224
249

16.08.2011
29.08.2011
13.09.2011
04.10.2011

Kst § 224 forts. BE SLUT
Kommunstyrelsen tillstyrker det förslag till intern fortbildning i det nya
löneprogrammet som behandlats vid personalmöte på kommunkansliet den
06.09.2011. Vid kursen medverkar programvaruleverantören.
Förteckning över de anställda som åsamkats felaktiga arbetslöshetsförsäkringspremier 2006-2011 redovisas inför kommunstyrelsen.
Detta gäller uttag av både för höga och för låga arbetslöshetsförsäkringspremier.
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Revisionen tillfrågas om synpunkter på förslag till fortsatt handläggnin g
varvid kommunstyrelsen ej avser att återkräva mellanskillnad på för låg
innehållning av arbetslöshetsförsäkringspremieringspremier på lön från
tidigare eller nuvarande personal, och att återbetalning snarast sker av den
ackumulera de löneskuld som kommunen ådragit sig genom för hög innehållning
av arbetslöshetsförsäkringspremier till tidigare och nuvarande anställda.
Lönebokföraren erhåller utsträckt frist till nästa sammanträde den 27 september
2011 för förklara omständigheterna bakom den felaktiga handläggningen.
Kst § 249

Lönebokföraren har efter föregående kommunstyrelse uppmanats att inkomma
med kompletterande förklaring. Protokollsdelgivning har skett.
Principer för återbetalning av arbetslöshetsförsäkringspremier har godkänts
av kommunens revisor OF/GRM T ove Lindström-Koli, Audiator, i
samråd med kommundirektören den 20.09.2011 (se bifogad PM).

KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN
KOMMUNSTY RELSEN
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Kst § 249 forts. BE SLUT
Kommunstyrelsen tackar lönebokförare Håkan Häggblom för lämnad
redovisning över händelsen och noterar att flera åtgärder vidtagits för att
förhindra en upprepning.
Återkrav på felaktigt uttagna arbetslöshetsförsäkringspremier 2005 och 2006
sker ej. Återbetalning sker därmed av den ackumulera de summan
av felaktigt innehållen lön med hänsyn till för höga arbetslöshetsförsäkringspremier för åren 2007-2011.
Återbetalning sker ej av belopp under 10 Euro. T idigare och nuvarande
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

45

anställda informeras om återbetalningen.
Återbetalningen bokförs som kostnad för arbetslöshetsförsäkringspremier på respektive kostnadsställe år 2011.

TEKNISKA N ÄMNDE N
KOMMUNSTY RELSEN

102
250

28.09.2011
04.10.2011

TEKN ISKA NÄMND EN: ANHÅ LLAN O M O MDISPOSITIO N AV
INV ES TERINGAR I BUDG ET FÖ R VER KSAMHETSÅR ET 2011
TN § 102
Kst § 250

Protokollet medföljer i bilaga.
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att omdisponering av
investeringsmedel medgives un der innevarande budget för att möjliggöra
uppsättning av gatubelysning på bostadsområdet i södra Storby.
BE SLUT

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

46

Kommunstyrelsen uppdrager åt T ekniska nämnden att upptaga medel för
uppsättning av gatubelysning på bostadsområdet i södra Storby
i sitt förslag till investeringsbudget för budgetåret 2012.
Kommunstyrelsen finner det av praktiska skäl ej lämpligt att vidtaga
föreslagna omdisponeringar av investeringsmedel i slutet av innevarande
budgetår med hänsyn till att projektets verkställighet med sannolikhet
först sker under nästa budgetår.
De aktuella omprioriteringarna bör också framläggs i ett samlat, kostnadssatt
och motiverat helhetsperspektiv vilket investeringsbudgeten möjliggör.

KOMMUNSTY RELSEN

251

04.10.2011

ANMÄ LNINGSÄR END EN
Kst § 251

Protokolljusterarnas
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* Ålands landskapsre gering: Slutrapport – socialvårdens utveckling
inklusive huvudmannaskap för missbrukarvården på Åland
* Ålands landskapsre gering: Beståndsvårdande avverkning 12.09.2011
(utsändes)
* Ålands landskapsre gering: Beslut om rätt att äga och besitta fast
egendom, Storby (utsändes)
* Hammarlands kommun: Avtal och instruktion för barnskyddet (utsändes)
* Ålands Natur och Miljö r.f.: Finansiering av Agenda 21-kontoret
(utsändes)
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* Södra Ålan ds högstadiedistrikt: Överenskommelse om ersättning för
elever från annan kommun (utsändes)
* Södra Ålan ds högstadiedistrikt: Minnesanteckningar från möte med
medlemskommuner 30.08.2011 (utsändes)
* Kommundirektören: Utredning om Socialnämndens beslut om hävning av
arbetsavtalsförhållande (utsändes)
* Samrådsdele gationen för beredskapsärenden: Rikets nya räddningslag
* Räddningsområde Ålands landskommuner: Sammanträdesprotokoll
08.09.2011
* Ålands Omsorgsförbund k.f.: Förslag till budget 2012 och ekonomiplan
2012-2014
* Finlands Kommunförbund: Cirkulär
* Datainspektionen på Åland: Allmänna råd om personregister
*Natur & Miljöpärmen: Skolbarnens miljöutbildning på Åland läsåret
2011/2012

KOMMUNSTY RELSEN

251

04.10.2011

Kst § 251
* Kommunrevisionen: Revisionsprotokoll och anteckningar från
revisionstillfälle 20.09.2011
* Södra Ålan ds Högstadiedistrikt: Utvärdering av skolan inom SÅHD,
Omgång 2, 2011 (redovisad vid diskussionsmöte 03.10.2011)
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖRSLA G
Kommunstyrelsen beslutar att anteckna sig anmälningsärendena till
kännedom.
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Beslut i Ålands landskapsregering gällande rätt att förvärva och besitta fast
egendom, Storby, Eckerö kommun, tillställes kommunfullmäktige såsom
informationsärende.
BESLUT
Kommunstyrelsen beslutade att anteckna sig anmälningsärendena
till kännedom.
Beslut i Ålands landskapsregering gällande rätt att förvärva och besitta fast
egendom, Storby, Eckerö kommun, tillställes kommunfullmäktige såsom
informationsärende.
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