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GODKÄNNANDE AV KALLELSE OCH B ESLUTS FÖRHET
Nn § 33

BESLUT
.Nämnden beslöt enhälligt godkänna kallelsen samt konstaterade mötet
behörigen sammankallat.

FASTS TÄ LLA NDE A V DAGORDNING
Nn § 34

BESLUT
Mötet beslöt enhälligt godkänna dagordningen..

.

VAL AV PRO TOKO LLSJUSTERAR E
Nn § 35

BESLUT
Näringsnämnden beslutade att välja Henrietta Hellström och Berit
Rosenqvist-Metsik till protokolljusterare .
Justeringen sker på kommunkansliet tisdagen den 5 april kl 16.15.
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3

NY TUR ISTBRO SCHYR FÖ R EC KERÖ .

Nn § 04

Kommunfullmäktige har beviljat anslag i 2011 års budget för uppgörande
av ny Eckeröbroschyr. Föredragande har varit i kontakt med Gunnel
Nilsson för uppgörande av broschyren. Gunnel Nilsson kommer att
närvara vid mötet för att presentera ett första förslag till broschyr samt för
att få mera information från nämnden om broschyrens innehåll. Nämnden
noterade i budgetmötet att broschyrens skall vara enkel och lättläst med
mycket bilder. Upplagan är 10.000 – 15.0 00 st och bara på ett språk,
svenska. Målet är att ha en tidlös broschyr som kan användas flera år.
FÖRSLA G
Nämnden besluter ge Gunnel Nilsson i uppdrag att utforma broschyren i
samråd med företrädare för nämnden samt begära in offerter på tryckning.
BESLUT
Gunnel Nilsson presenterade ett första förslag till ny Eckeröbroschyr.
Nämnden genomgick förslaget och gjorde några mindre ändringar i text
och bild. Försla get till broschyr godkändes och Gunnel Nilsson fick i
uppdrag att sammanställa ändringarna och via mail sända det nya
förslaget för genomläsning och godkännande. Ordf. och viceordf fick i
uppdrag att hålla kontakt med Gunnel Nilsson och framlägga ett slutligt
förslag till nästa möte.
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FÖRSLA G
Ordf. och viceordförande får fortsatt förtroende att tillsammans med
Gunnel Nilsson komma fram med slutligt förslag till Eckeröbroschyr.
Kostnader för broschyren kommer att presenteras på mötet.
BESLUT
Nämnden beslöt att kalla Gunnel Nilsson till nästa möte för att gå igenom
text och bildmaterial som skall ingå i Eckeröbroschyren.
Nämndmedlemmarna fick i uppdrag att läsa igenom och komma med
förslag till ändringar inför nästa mötet.
Förslagvis hålls mötet den 9 mars 2011 kl 19.00 på kommungården.

Nn § 30

FÖRSLA G
Gunnel Nilsson kommer att närvara på mötet. Vi går tillsammans igenom
hennes förslag till texter och bilder samt korrigerar dem
BESLUT
Genomgick tillsammans med Gunnel Nilsson text och bildmaterial till
Eckeröbroschyren. Nämnden gjorde vissa ändringar i både text och bild
och beslöt efter genomgången att ordf. får i uppdrag att läsa den slutliga
korrekturen samt godkänna materialet för tryckning.
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FÖRSLA G
I samband med företagarträffen på Allhallen framkom önskemål om
ändringar i broschyren. Ändringarna föranleder vissa merkostnader. Ordf.
utreder vad ändringarna kostar och presenterar dessa på mötet.
Nämnden fortsätter diskutera broschyrens slutgiltiga innehåll samt tar
beslut om tryckning.
BE SLUT
Nämnden beslöt enhälligt efter att ha tagit del av de önskningar som
företagarna som var närvarande på företagarmötet framfört göra vissa
ändringar i broschyren samt att även låta trycka upp den på både svenska,
engelska och finska.
Nämnden antog enhälligt Gunnel Nilsson offert på tryckning och
redigerin g av broschyren . Broschyren skall beställas i 10.000 st svenska,
5.000 st engelska och 5.000 st finska exemplar. Ordf. fick i uppdrag att
ombesörja med Gunnel Nilsson om hon färdigställer broschyren enligt
nämnden önskemål.
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EC KERÖ MÄSSAN
Nn § 06

Näringsnämnden diskuterar om kommunen skall deltaga i vårens mässa i
Eckeröhallen. Nämnden borde, om vi skall deltaga, ta beslut om hur vi skall
presentera kommunen på mässan.
FÖRSLA G
Föredragande föreslår att om kommunen skall medverka i mässan borde en
ansvarig person utses som får i uppdrag att iordningställa montern samt ser
till att personal finns på plats under mässda garna.
BESLUT
Nämnden beslöt enhälligt att deltaga i Årets mässa i Eckeröhallen. Nämnden
bokade direkt en plats med Gunnel Nilsson. Mera information om vad som
skall presenteras på mässan skall framtas tills nästa möte.

Nn § 19

Nämnden planerar mässans monter och bemanning samt om vi skall
inbjuda andra nämnden i kommunen till ett samarbet
BESLUT .
Nämnden beslöt att utse ordf. och viceordf. till en arbetsgrupp som får
handha det praktiska ordnande av mässan. Nämnden diskuterade även
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vilka som skall bemanna mässmontern under de två dagarna. Ordf.
fick i uppdrag att ordna två Rollups till mässan, sekr. skall efterhöra
om det finns bilder som kan sättas på ett bildspel som snurrar på en
T V under mässda garna. Också information om kommunens bostadsoch industriområde skall presenteras på mässan. Nya
Eckeröbroschyren samt reklampennor skall finnas till mässda garna.
Agneta Andersson skall tillfrågas om hon kan ta fram bildförslag till
Roll-upsen.
Nn § 31.

FÖRSLA G
Agneta Andersson har tagit fram bilder som förslagsvis kan användas
som ett bildspel på mässa. Även bilder till Roll-upsen kan tas från
dessa bilder. Nämnden ser på bilderna och väljer ut de som skall
användas till Roll-upsen.
BE SLUT
Agneta Andersson och Lisbeth Småroos har båda lämnat ca 200 fina
bilder som passar bå de till bildspel och Roll-ups. Sekr. fick i uppdrag
att sammanställa bilderna till ett bildspel me d ca 50 bilder tills nästa
sammanträde, de bilder som skall användas till Roll-up s utväljs på
nästa möte.
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FÖRSLA G
Sekr. har sammanställt ett bildspel till mässan vilket genomgås på
mötet samt av dessa bilder utväljs två bilder som skall tryckas som
Roll-ups. Pennor med Eckerötryck är beställda och Eckerövimplar
skall beställas och uppvisas på mässan. Nämnden diskuterar
bemanning av monter. Nya Eckeröbroschyren skall också finnas för
visning och utdelning. Nämnden utser person/personer som handhar
det praktiska arrangemangen i samband me d mässan.
BE SLUT
Nämnden tittade på förslag till bildspel vilket enhälligt godkändes
även två av dessa utvaldes till roll-ups som ordf. ombesörjar
beställningen av.
Nämnden konstaterade att pennor med Eckerötryck är beställda,
Eckerövimplar kommer att premiärvisas samt att Eckeröbroschyren
kommer att delas ut på mässa. T V för visning av bildspel och, mattor
att lägga på golvet är ordnat samt bord hämtas från Kommungården
och blommor kommer från Eckerö växthus
Byggnadsinspektören fick i uppdrag att ta fram kartor och material på
kommunens bostadsområde och industriområde som kan visas på
mässdagarna.
Ordf. och viceordf utsågs till ansvariga för mässa samt ordna
bemanningen av montern.
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V ERKSAMH ETSB ERÄ TTELSE
Nn § 38

Näringsnämnden skall årligen uppgöra
verksamhetsberättelse i vilken framgår vad nämnden
gjort under året.
FÖRSLAG
Förslaget som bilägge s föreslås go dkännas.
BE SLUT
Nämnden beslöt enhälligt godkänna uppgjort förslag till
verksamhetsberättelse för år 2010.
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EC KERÖ VIMPLAR
BESLUT
Ann Österman har inkommit med ett förslag om att Eckerö kommun
skall inköpa Eckerövimplar. Henrietta Hellström fick i uppdrag att
begära in offert på 50 st 4,5 m vimplar och 100 st 6 m vimplar. Ärendet
upptas på nytt när offerten har inkommit och då lämnas över till
Kommunstyrelsen för beslut.

Nn § 39

FÖRSLA G
Henrietta Hellström har fått in offert på Eckerövimplar vilka nämnden
får utdelade på mötet. Ärendet har sänts till Kommunstyrelsen för
behandling och anhållan om lov att få använda Eckerö kommuns vapen
på vimpeln. Sekr. har efterhört med Hammarlands kommun som har sålt
vimplar till sina kommuninnevånare redan år 2010 och då fått reda på att
efterfrågan i första hand är på 3 och 4,5 meters vimplar. Nämnden tar
beslut på hur många och långa vimplar som skall införskaffas förutsatt
att Kommunstyrelsen ger sitt medgivande. Försäljningsriset per vimpel
borde också fastställas
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BESLUT
Nämnden beslöt enhälligt att beställa 3 meters och 4,5 meters vimplar
för vidare försäljning. Beställningen omfattar 100 st av varje längd och
ombesörjer av viceord.
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KO MMUN AL NÄ MN DSTRU KTU R I EC KERÖ KO MMUN
Kst § 77

I samband med den pågående reviderin gen av Förvaltningsstadga för
Eckerö kommun, inleddes en diskussion om kommunens fortsatta
nämndstruktur. De förändringar som kan aktualiseras och omfattas av
kommunfullmäktiges beslut skulle därmed träda i kraft inför nästa
mandatperiod efter kommunalvalet 2011 och beaktas i
nomineringsförfarandet dessförinnan.
BAK GRUND
Kommunerna består juridiskt sett av en förtroendevald beslutsstruktur
med kommunfullmäktige som högsta beslutande organ och
kommunstyrelsen som dess verkställande instans med erforderlig
beslutsdelegation. Kommunfullmäktige inrättar och tillsätter nämnderna.
Vissa nämnder är också obligatoriska enligt lagstiftning. T ill sådana
lagstadga de nämnder exempelvis Centralvalnämnd och Biblioteksnämnd.
Kommunerna har i övrigt stort handlingsutrymme att själva utforma den
förtroendevalda nämnd- och beslutsordningen utifrån egna
förutsättningar. Denna kan variera med hänsyn till kommunens
befolkningsmängd och prioriterade frågor. Nämnder som räknas som
myndigheter och kan äga personalansvar, inrättas vanligen för att
behandla ärenden inom vissa bestämda verksamhets- och
ansvarsområden. Syftet är att tillgodose och
att underlätta ett förtroendevalt inflytande över beslut och verksamhet.
I landskapet Åland finns också sedan länge gemensamma nämnder inom
naturliga samarbetsområden som skola (högstadium) eller brandväsende.
Propåer om gemensamma nämnder inom miljö-, byggnads- och
teknikområdet har tidigare framlagts i samarbetsdisk ussionerna med
Hammarlands kommun.
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T renden i såväl landskapet som i nordiska länderna, har gått mot allt färre
eller sammanslagna nämnder med bre dare ansvarsområden.
Detta har skett både med hänsyn till rekryteringsmöjligheterna av
tillräckligt många aktiva och intresserade förtroendevalda, men också för
att garantera en helhetssyn och ett samlat, integrerat ansvar över
kommunala verksamheter.
Integrerat beslutsfattande gäller t.ex. kommunal ekonomi, hållbar
utveckling, internationalisering m.m. Trenden mot bredare kommunala
ansvarsområden för förtroendevalda, går däremot på kontrakurs med en
alltmer ämnesspecialiserad och fackorienterad tjänstemannakår.
Följande nämnder finns inrättade i Eckerö kommun utöver
Centralvalnämnden och gemensamma nämnder under innevarande
mandatperiod:
Socialnämnd
Miljö- och byggnadsnäm nd
Teknisk näm nd
Skolnäm nd
Näringsnäm nd
Kultur- och fritidsnäm nd (biblioteksnämnd)
KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Uppdraget har bestått i att finna en alltmer kompakt och begränsad, men
motiverad och effektiv nämndstruktur. I detta syfte föreslås följande
förändringar som underställs nuvarande nämnder i ett formellt
remissförfarande. Kommunstyrelsen önskar yttrande inom april månad
2011.
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1) Skol- och bildningsnämnd (övertager Kultur- och fritidsnämndens
ansvarsområden)
2) Plan- och byggnadsnämnd (fullföljer nuvarande uppgifter med ökad
tonvikt på kommunala planeringsinstrument)
3) Miljötekniknämnd (samgående Miljönämnd och T eknisk nämnd)
4) Näringsnämnden omvandlas till en näringsberedning me d tre
ledamöter, varav en ledamot samtidigt ingår i kommunstyrelsen.
Näringsberedningen har tillgång till föredragande och sekreterare samt
verkställande tjänsteman på kommunens centralförvaltning.
Motiveringar
Kommunsektorn i landskapet Åland har ett synnerligen begränsat
tillsynsansvar inom miljöområdet medan kommunens Tekniska nämnd
svarar för miljöteknisk service i form av drift av reningsverk och
pumpstationer samt ett alltmer utbyggt kommunalt avloppsledningsnät.
Fastighetsskötseln som ingår i T ekniska nämndens ansvarsområde har
blivit alltmer inriktad på energieffektiviseringsåtgärder och
miljöanpassningar. T illsyn över enskilda avlopp har ett naturligt samband
med kommunens övriga avloppshantering. Detta motiverar en
miljöteknisk nämnd.
Miljö- och byggnadsnämnden kommer i ökad utsträckning att behöva
arbeta med planinstrumentet för kommunens långsiktiga
markanvändning, både i generalplaner och kommunöversikt samt
förekommande detaljplanläggning. Namnbytet till Plan- och
byggnadsnämnden markerar denna förändring men innebär ingen
förändring i sig vad avser gä llande nämndinstruktion. Ansvaret som
renhållningsmyndighet överförs till Miljötekniknämnden som redan
svarar för miljöservice i vid bemärkelse men också kommunens
fastighetsförvaltning varvid synergieffekter torde föreligga.
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Ett parallellt förslag i den utsträckning nuvarande nämndstruktur behålles,
är att minska antalet ledamöter i nämnderna till fem i
myndighetsutövande nämnder samt tre i Näringsnämnden (denna
möjlighet finns redan i instruktionen) om Näringsnämnden ej omvandlas
till beredning varvid be slutsansvar vid myndighetsutövning åvilar
kommunstyrelsen).
Utöver detta tillställs Hammarlands kommun en förutsättningslös
förfrågan
om synpunkter på en gemensam Socialnämnd eller i första hand en
gemensam socialförvaltning.
Hammarlands kommun tillställs också en förfrågan om förutsättningar
finns för andra gemensamma nämnder och samverkansorgan.
BESLUT
Kommunstyrelsen beslutade att vidtaga ett remissförfarande varvid
samtliga berörda kommunala nämnder i Eckerö kommun ombedes att
avge ett yttrande över följande föreslagna förändringar i den kommunala
nämndstrukturen.
1) En nyinrättad Skol- och bildningsnämnd som övertager Kultur- och
fritidsnämndens nuvarande ansvarsområden och personalansvar för
anställd personal.
2) En Plan- och byggnadsnämnd som i stort fullföljer Miljö- och
byggnadsnämndens n uvarande uppgifter med ökad tonvikt på kommunala
planeringsinstrument men överlämnar miljöärenden och ansvar som
renhållningsmyndighet till Miljötekniknämnden.
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3) En nyinrättad Miljötekniknämnd som övertager miljöuppgifter från den
nuvarande Miljö- och byggnadsnämnd och således innebär ett samgående
av tidigare Miljönämnd och T eknisk nämnd.
4) Näringsnämnden omvandlas till en näringsberedning me d tre
ledamöter, varav en ledamot samtidigt ingår i kommunstyrelsen.
Näringsberedningen har fortsatt tillgång till föredragande och sekreterare
samt verkställande tjänsteman på kommunens centralförvaltning.
Näringsberedningen ä ger beslutsde legation inom sin budget och
ansvarsområde enligt instruktion medan erforderliga myndighetsbeslut
ombesörjs av kommunstyrelsen.
5. Såsom alternativförslag till förslag 2-3 tillfrågas nämnderna om
synpunkter på en Byggnadsteknisk nämnd som består av en
sammanslagning av den nuvarande Miljö- och byggnadsnämnden samt
T ekniska nämnden.
Hammarlands kommunstyrelse tillfrågas om kommunens bedömning av
inrättandet av gemensamma nämnder med Eckerö kommun och, om
sådant intresse finns, vilka nämnder som kan vara aktuella under den
närmaste mandatperioden eller i ett senare skede.
Eckerö kommun riktar en särskild fråga till Hammarlands kommun om
möjligheten till en gemensam Socialnämnd med Hammarlands kommun.
De kommunala nämnderna och Hammarlands kommun ombedes att
inkomma med sina remissyttranden senast inom april månad 2011
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FÖRSLA G
Nämnden disk uterar Kommunstyrelsen förslag och avger sitt
remissyttrande

.

BE SLUT
Näringsnämnden diskuterade och beslöt därefter att enhälligt omfatta
uppgjort förslag till ny nämndstruktur för Eckerö kommun.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.

EC KERÖ KOM M UN

SAMM ANTRÄ DESPROTOKOLL

Sida
Organ

NÄ RINGSN ÄMN DEN

Sammanträdesdatum

08
21
41

18

09.02.2011
28.02.2011
31.01.2011

MÖ TE MED FÖ RETAGAR E
Nm § 08

Ordförande önskar ett allmänt möte med alla Eckeröföretagare för att bl.a
disk utera gemensamma framtida satsningar för Eckerö bästa. I dessa
förutsättningslösa diskussioner kan bl.a evenemangskalender, Eckerö
marknad, turistbroschyr och Företagarbroschyr behandlas.
FÖRSLA G
Nämnden besluter om tid och plats för mötet samt hur kallelsen till mötet
skall utformas.
BESLUT
Nämnden beslöt att mötet diskuteras närmare på nästa möte. Ordf. fick i
uppdrag att informera i nästa Eckerö-info om mötet.

Nn § 21

Ordförande förslag till skrivelse i Eckerö-info bilägge s kallelsen samt
disk uteras på mötet.
BESLUT
Nämnden beslöt att mötet skall hållas på Eckeröhallen den 23 mars kl
19.00. Annons insätts i Eckeröinfo. P Winquist deltar i mötet och
informera om Post och T ullhuset samt info-skylten. Ordf. bjuder via epost in de större företagarna på Eckerö.
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FÖRSLA G
Ordf. och viceordf. berättar om företagarträffen.
BE SLUT
Ordf. och viceordf. redogjorde för företagarträffen vilken
genomfördes i mycket positiv anda. Deltagarna efterlyste uppföljande
möten och mera samarbete med Näringsnämnden samt övriga
företagare. Nämnden konstaterade att flera möten skall ordnas och
försök till mera samarbete företagen emellan skall diskuteras.
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MARKNADSPLA TS EN
Nm § 09

Upptas till behandling skötseln av marknadsplatsen i Storby.
FÖRSLA G
Nämnden besluter att skötseln såsom tidigare år utannonseras i Eckeröinfos marsnummer. Nämnden besluter även om någon upprustning av
marknadsplatsen skall göras detta år. Ett par nämndmedlemmar borde utses
som handhar det praktiska detaljerna kring skötsel av marknadsplatsen samt
synar bodarnas och platsen skick.
BESLUT
Nämnden beslöt enhälligt att efterhöra med Anna Wreth om hon
fortsättningsvis vill sköta om marknadsplatsen även inkommande sommar.
Avtalet som är skrivet med Anna Wreth och Kombo Ab gäller tillsvidare
och uppsägningstiden är 3 månader.

Nn § 22

Anna Wreth har inkommit med skrivelse där hon säger upp
arrendeavtalet. Hon lämnar även över information om vad som behöver
åtgärdas på marknadsplatsen samt en mapp med information om
marknaden.
Ordf. har försökt få tag i den andra arrendetagaren Kombo Åland Ab men
inte lyckas.
FÖRSLA G
Näringsnämnden besluter om att införa annons i Eckerö-info om att
personer, föreningar eller företag som är intresserade av att driva Eckerö
marknad år 2011 skall komma in med sin intresseanmälan före den 20
mars 2011.
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FÖRSLA G
Efter ansökningstidens utgång den 20 mars 2011 har inte någon visat
intresse för att driva Eckerömarknaden 2011. Nämnden diskuterar hur
vi nu skall gå vidare för att få någon att sköta marknaden detta år.
BE SLUT
Näringsnämnden konstaterade att ingen visat intresse för att driva
årets marknad.
Nämnden beslöt att på nytt annonsera i Eckerö-info, om inte någon
visar intresse nu så skall vi gå ut med annons i tidningen Åland .
Nämnden ansåg att marknaden inte behöver hållas på onsdagar utan
den kan ordnas förslagvis tisdagskvällar eller annan tidpunkt som den
nya arrendatorn anser lämplig.
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ÖVRI GA Ä RENDEN
Nämnden konstaterade att det inte fanns några övriga ärenden.
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