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KF § 63

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutsfört.
BESLUT:
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutsfört.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
3

Sammanträdesdatum
21.4.2016
KF § 64

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Kommunfullmäktige väljer två protokolljusterare som tillsammans
med ordförande och sekreteraren undertecknar protokollet från mötet.
Protokolljusterare väljs för uppdraget vid varje sammanträde om inte
kommunfullmäktige besluter om en annan ordning.
Tiden för protokolljustering bestäms vid mötet.
BESLUT:
Brage Eklund och André Sjöström valdes till protokolljusterare.
Protokollet justeras 24.4 2016 kl. 17.00.
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KF § 65

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:
Kerstin Wikgren och Tommy Nordin begärde att en punkt skulle läggas till föredragningslistan, då de önskade inge en motion. En punkt
lades till föredragningslistan, § 78 ”Motion om varningsförfarande
m.m.”.
Med det tillägget godkändes föredragningslistan.
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KF § 66

TIDPUNKT FULLMÄKTIGEMÖTEN

KF § 17/25.2.2016
Ordförande Anders Svebilius initierade en diskussion om huruvida
fullmäktiges möten skulle inledas vid annan tid än kl.19.00, t.ex.
kl. 18.00 eller kl. 18.30. Ordförande avslutade diskussionen med
meddelandet att frågan kommer upp som en separat punkt på föredragningslistan vid nästa fullmäktigemöte.

KF § 45/17.3.2016
Kerstin Wikgren ville bibehålla startiden kl. 19.00. Ronald Karlsson var av åsikten att startiden 18.30 kunde diskuteras. Johan Hilander föreslog att starttiden skulle vara 18.30. Fullmäktige beslutade att återremittera frågan för ytterligare beredning.

KF § 66/21.4.2016
Tidpunkt för kommunfullmäktiges senaste möten i andra kommuner är följande:
Hammarland 18.30
Finström 19.00
Jomala 19.00
Lemland 19.00
Lumparland 19.00
Geta 19.00
Saltvik 19.00
Sund 19.00, 18.00
Vårdö 19.00
Föglö 19.00, 19.15
Kökar 19.00
Kumlinge 19.00, 19.30, 18.00, 18.30
Brändö 19.00, 18.30
Sottunga 12.30, 14.00
Mariehamns stadsfullmäktige 19.00 (enstaka sammanträden
18.00)
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BESLUT:
Kerstin Wikgren föreslog att fullmäktigemötena ska inledas kl.
19.00. Förslaget stöddes av Tommy Nordin.
Brage Eklund föreslog att fullmäktigemötena ska inledas kl. 18.30.
Rune Söderlund och Johan Hilander stödde förslaget.
Omröstning genomfördes. Förslaget om en starttid kl. 19.00 utgjorde omröstningsproposition ”ja” och förslaget om en starttid kl.
18.30 utgjorde ”nej”. Två ledamöter röstade ja, tio ledamöter röstade nej och en ledamot avstod, se omröstningsprotokoll i bilaga.
Därmed beslutade fullmäktige att fullmäktigemötena härefter inleds kl. 18.30.
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KF § 67

KALLELSE TILL FULLMÄKTIGE

KS § 5/13.1.2015
Eckerö kommuns förvaltningsstadga § 4:11 kräver att kallelse till
kommunfullmäktiges sammanträden sker sju dagar innan sammanträdet. Det är inte specificerat hur eller i vilket format denna kallelse
ska gå ut.
Idag sker kallelse till kommunfullmäktige med brev. Detta är både dyrt
och tidskrävande.
Däremot sker alla kallelser till kommunstyrelsen med epost, vilket
fungerar bra. Det är både enkelt och kostnadseffektivt.
KD-FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att de ledamöter (i
andan av att spara pengar och tid) som önskar att få sin kallelse per
e-post ska erbjudas möjligheten.
BESLUT:
Enligt förslag
KF § 7/29.1.2015
BESLUT:
Fullmäktige beslutar att kallelse godkänns som utskick via epost. De
ledamöter som inte har epost behöver ändå få sin kallelse i tid per
post. Alla ledamöter får beredningar och bilagor som post innan mötet, om inte ledamot avstår från hemskick.
KF § 67/21.4.2016
Enligt § 11 kap. 4 i Eckerö kommuns förvaltningsstadga ska i kallelse
till fullmäktige anges följande: ”I kallelsen anges datum, tidpunkt och
plats för sammanträdet samt vilka ärenden som ska upptagas till behandling.”
Enligt samma paragraf ska kallelsen ”utsändas minst sju dagar innan
sammanträdet till varje kommunfullmäktigeledamot och till kommunstyrelsens presidium”.
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I § 13 kap. 4 anges följande om föredragningslistan: ”Föredragningslistan bör medfölja kallelsen till sammanträdet men kan
också sändas skilt.” Om innehållet i föredragningslistan anges i
samma paragraf: ”Föredragningslistan skall innehålla en förteckning och redogörelse över de ärenden som skall behandlas och
beredda förslag till beslut från kommunstyrelsen eller från annat
organ som kommunfullmäktige i särskilda fall utsett till beredningsorgan”.
Enligt nuvarande praxis utsänds kallelse och föredragningslista
per post till alla fullmäktigeledamöter och kommunstyrelsens presidium på onsdagen veckan före fullmäktigemötet. Alla fullmäktigeledamöter och kommunstyrelsens presidium får också dessa
handlingar samma dag per e-post.
BESLUT:
Efter diskussion om olika alternativ beslutade fullmäktige om följande riktlinjer för distribuering av kallelse, föredragningslista och
bilagor:
Kallelse, föredragningslista och bilagor distribueras elektroniskt till
alla fullmäktigledamöter torsdagen före fullmäktigemötet, i enlighet
med den tidsgräns för kallelsen som anges i Eckerö kommuns
förvaltningsstadga (d.v.s. kallelse ska ”utsändas minst sju dagar”
före mötet).
Handlingarna finns också fr.o.m. tidpunkten för den elektroniska
utsändningen tillgängliga i det s.k. Inet.
Vid mötet finns kallelse, föredragningslista och bilagor tillgängliga i
pappersformat för den som meddelar kommunkansliet om sin
önskan att få handlingarna i pappersformat.
Alternativt kan kallelse, föredragningslista och bilagor avhämtas
på kansliet i pappersformat före mötet, om önskemål om det
meddelas kansliet.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
9

Sammanträdesdatum
21.4.2016
KF § 68

PROTOKOLLJUSTERING

KS § 101/22.3.2016
I Eckerö kommuns förvaltningsstadga rör § 11kap. 5 kommunstyrelsens protokolljustering. Paragrafen lyder:
”Kommunstyrelsens protokoll undertecknas av ordföranden och protokollföraren jämte två valda justerare. Val av protokollsjusterare sker
vid varje sammanträde. Kommunstyrelsen kan också välja en fast inkallelseordning för sådana justeringspar, varvid ersättare inträder
som justerare vid ordinarie ledamots frånvaro. Om den ena eller båda
av justeringsparets ersättare ej heller är närvarande vid sammanträdet, väljer kommunstyrelsen protokolljusterare bland övriga ledamöter
och tjänstgörande ersättare.”
Det kan vidare noteras att rörande justeringen av kommunfullmäktiges protokoll sägs främst följande i Eckerö kommuns förvaltningsstadga i § 45 i kap. 4:
”Protokoll skrivs av protokollföraren under ordförandens ledning. Protokollet skall undertecknas av ordföranden och protokollföraren.
Kommunfullmäktiges protokoll skall justeras av två fullmäktigeledamöter som valts för detta uppdrag varje gång, i fall inte kommunfullmäktige beslutat annorlunda.”
Det finns således inte egentligen några detaljbestämmelser angående justeringen i förvaltningsstadgan. Enligt vad som är känt förekommer något olika processer i andra kommuner (och städer) för att
justera protokoll. Ett exempel är Sibbo kommun. Följande information
om processen för att justera protokoll har erhållits från Sibbo kommun:
”Istället för att för protokolljusteringen ta i bruk ett system med stark
identifiering har vi under hösten 2015 gått in för elektroniskt godkännande/justering av protokollen på följande sätt:
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1. Efter att protokollet blivit färdigt och preliminärt godkänts av ordföranden sänder protokollföraren det jämte bilagor i PDF-form per epost till ordföranden och protokolljusterarna.
2. Ordföranden godkänner protokollet per e-post. (Bekräftelsen skrivs
ut och sparas).
3. Protokolljusterarna bekräftar per e-post om protokollet är ok. (Bekräftelserna skrivs ut och sparas).
4. Vid följande möte undertecknar ordföranden och protokolljusterarna första sidan i pappersprotokollet och protokolljusterarna undertecknar dessutom bilagornas första sidor.
Ovanstående system har juridiskt granskats på kommunförbundet
och det har ansetts uppfylla lagens bestämmelser. Normal datasekretess bör dock följas så att t.ex. protokoll som innehåller hemliga
uppgifter inte får sändas som med vanlig oskyddad e-post.”
Om protokollutdrag har Sibbo kommun angett följande:
”På de protokollsutdrag som vi använder (kommer från ärendehanteringsprogrammet Dynasty) finns inga underskrifter/initialer av protokolljusterarna. Bifogar ett exempel på protokollsutdrag.
Till protokollsutdragen bifogas anvisning om yrkande på rättelse.
Protokolljusterarna signerar inte heller mera varje sida i det pappersprotokoll som arkiveras utan de undertecknar endast pärmsidan och
hopnitade bilagors första sidor.”

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar att protokolljusteringen av styrelsens protokoll sker
enligt följande huvudsakliga riktlinjer:
1. Efter att protokollet blivit färdigt och preliminärt godkänts av ordföranden sänder protokollföraren det jämte bilagor i PDF-form per epost till ordföranden och protokolljusterarna.
2. Ordföranden godkänner protokollet per e-post. (Bekräftelsen skrivs
ut och sparas).
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3. Protokolljusterarna bekräftar per e-post om protokollet är ok. (Bekräftelserna skrivs ut och sparas).
4. Vid ett lämpligt tillfälle de kommande dagarna, alt. vid påföljande
möte, undertecknar ordföranden och protokolljusterarna första sidan i
pappersprotokollet. Protokolljusterarna undertecknar dessutom bilagornas första sidor.
Normal datasekretess följs så att t.ex. protokoll som innehåller hemliga uppgifter inte får sändas som med vanlig oskyddad e-post.
På de protokollsutdrag som sänds efter att protokollet justerats finns
inga underskrifter/initialer, eller kopior av sådana, av protokolljusterarna. Till protokollsutdragen bifogas anvisning om yrkande på rättelse.

BESLUT:
Styrelsen beslutade att protokolljusteringen av styrelsens protokoll
fr.o.m. nästa möte sker enligt följande riktlinjer:
1. Efter att protokollet blivit färdigt och preliminärt godkänts av ordföranden sänder protokollföraren det jämte bilagor i PDF-form per epost till ordföranden och protokolljusterarna.
2. Ordföranden godkänner protokollet per e-post. (Bekräftelsen skrivs
ut och sparas).
3. Protokolljusterarna bekräftar per e-post om protokollet är ok. (Bekräftelserna skrivs ut och sparas).
4. Vid ett lämpligt tillfälle de kommande dagarna, alt. vid påföljande
möte, undertecknar ordföranden och protokolljusterarna första sidan i
pappersprotokollet. Protokolljusterarna undertecknar dessutom bilagornas första sidor.
Normal datasekretess följs så att t.ex. protokoll som innehåller hemliga uppgifter inte får sändas som med vanlig oskyddad e-post.

På de protokollsutdrag som sänds efter att protokollet justerats finns
inga underskrifter/initialer, eller kopior av sådana, av protokolljusteProtokolljusterarnas signatur
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rarna. Till protokollsutdragen bifogas anvisning om yrkande på rättelse.
Styrelsen sänder detta beslut för kännedom till fullmäktige och aktuella nämnder.
KF § 68/21.4.2016
Kommunfullmäktige beslutade att protokolljusteringen av kommunfullmäktiges protokoll fr.o.m. nästa möte sker enligt följande riktlinjer:
1. Efter att protokollet blivit färdigt och preliminärt godkänts av ordföranden sänder protokollföraren det jämte bilagor i PDF-form per epost till ordföranden och protokolljusterarna.
2. Ordföranden godkänner protokollet per e-post. (Bekräftelsen skrivs
ut och sparas).
3. Protokolljusterarna bekräftar per e-post om protokollet är ok. (Bekräftelserna skrivs ut och sparas).
4. Vid ett lämpligt tillfälle de kommande dagarna, alt. vid påföljande
möte, undertecknar ordföranden och protokolljusterarna första sidan i
pappersprotokollet. Protokolljusterarna undertecknar dessutom bilagornas första sidor.
Normal datasekretess följs så att t.ex. protokoll som innehåller hemliga uppgifter inte får sändas som med vanlig oskyddad e-post.
På de protokollsutdrag som sänds efter att protokollet justerats finns
inga underskrifter/initialer, eller kopior av sådana, av protokolljusterarna. Till protokollsutdragen bifogas anvisning om yrkande på rättelse.
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KF § 69

FÖRTECKNING ÖVER INITIATIV INOM VERKSAMHETEN 2015

KS § 94/22.3.2016
I § 15 kap. 5 Eckerö kommuns förvaltningsstadga stadgas följande om kommuninvånarnas initiativrätt:
”Kommuninvånarnas initiativrätt
Kommunstyrelsen skall årligen före utgången av mars månad
framlägga en förteckning över de initiativ om verksamheten om
kommunen som kommunens invånare framlagt under det gångna
året och som hör till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens
ansvarsområden samt de åtgärder som har vidtagits med anledning av medborgarinitiativ. Kommunfullmäktige informeras om
vilka initiativ som har slutbehandlats.”
Styrelsen ska således framlägga en initiativförteckning för 2015
och informera fullmäktige om vilka initiativ som slutbehandlats.
Under 2015 har ett medborgarinitiativ ingivits, enligt följande:
-

Ett medborgarinitiativ angående kommunens beslut att riva
skolans hyreshus ingavs 16.6.2015. Initiativtagarna ansåg att
huset borde renoveras och tas i bruk för kommunens behov.
Kommunstyrelsen beslutade i § 77/30.6.2015 att ärendet utretts både noggrant och omfattande och att inget talade för att
beslutet skall omprövas. Kommunstyrelsens beslut delgavs
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige konstaterade i § 85/
22.10.2015 att fullmäktiges beslut gällande § 77/18.9.2014
vunnit laga kraft och således skall verkställas.

Tf. kommundirektörens förslag
Styrelsen antecknar följande till kännedom:

Ett medborgarinitiativ inkom under 2015. Det gavs in till kommunen 16.6.2015 och rörde kommunens beslut att riva skolans hyreshus. Initiativtagarna ansåg att huset borde renoveras och tas i
bruk för kommunens behov. Kommunstyrelsen beslutade i §
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77/30.6.2015 att ärendet utretts både noggrant och omfattande
och att inget talade för att beslutet skall omprövas. Kommunstyrelsens beslut delgavs kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige
konstaterade i § 85/22.10.2015 att fullmäktiges beslut gällande §
77/18.9.2014 vunnit laga kraft och således skall verkställas.
Styrelsen sänder detta till fullmäktige för kännedom.

BESLUT:
Styrelsen antecknade följande till kännedom:
Ett medborgarinitiativ inkom under 2015. Det gavs in till kommunen 16.6.2015 och rörde kommunens beslut att riva skolans hyreshus. Initiativtagarna ansåg att huset borde renoveras och tas i
bruk för kommunens behov. Kommunstyrelsen beslutade i §
77/30.6.2015 att ärendet utretts både noggrant och omfattande
och att inget talade för att beslutet skall omprövas. Kommunstyrelsens beslut delgavs kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige
konstaterade i § 85/22.10.2015 att fullmäktiges beslut gällande §
77/18.9.2014 vunnit laga kraft och således skall verkställas.
Styrelsen sände detta till fullmäktige för kännedom.

KF § 69/21.4.2016
Kommunfullmäktige antecknade detta till kännedom.
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KF § 70

KRITERIER OM BEFRIELSE FRÅN AVGIFTER

KS § 95/22.3.2016
Frågan om befrielse från avgifter togs upp av styrelsen i ett specifikt
ärende i § 65/8.3.2016 och av kommunfullmäktige i § 47/17.3.2016.
I några fall har fråga varit aktuell tidigare, bl.a. när kommunfullmäktige
i § 78/23.10.2014 beslutade följande:
”Kommunfullmäktige beslöt att AX Eckerö Golf Ab beviljas befrielse
från anslutningsavgift för vatten och avlopp samt befrielse från avgift
för tillsyn för uppförande av klubbhus, totalt 2.945,28.
Vägunderhållet på Norrvägen kan kommunen utföra mot självkostnadspris.
Kommunfullmäktige beslöt vidare ge kommunstyrelsen i uppdrag att
utarbeta kriterier för i vilka sammanhang kommunen kan medge befrielse från dylika avgifter.”
Frågan om kriterier för befrielse från avgifter innefattar flera överväganden. Utgångspunkten är att det finns fast reglerade avgifter som
ska erläggas till kommunen. Frågan är vilket syfte fastslagna kriterier
ska fylla, i den mån det överhuvudtaget går att uttömmande reglera
alla, eller de flesta, eventuella situationer. Om bedömningen är att
sådana fastställda kriterier, innefattande avgiftslättnader av olika slag,
gör det attraktivt för företag att etablera sig här, bör man av näringspolitiska skäl överväga att utarbeta sådana. Om man däremot bedömer att kriterier innefattande avgiftslättnader av olika slag inte är ett
avgörande inslag när entreprenörer fattar det slutliga beslutet om ett
företags läge, bör man kanske inte fastställa kriterier. Istället bör man,
såsom i nuläget, fortsätta att göra in casu-bedömningar av varje enskilt fall.
Tf. kommundirektörens förslag
Styrelsen beslutar att f.n. inte utarbeta kriterier för avgiftslättnadet rörande vatten- och avloppsanslutning samt byggnadstillsyn i samband
med nyetableringar. Istället gör styrelsen och fullmäktige fortsättningsvis, efter anhållan, bedömningar av varje enskilt fall.
Kommunstyrelsen föreslår detta för fullmäktiges avgörande.
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BESLUT:
Enligt förslag.

KF § 70/21.4.2016
Kommunfullmäktige beslutade att det f.n. inte ska utarbetas kriterier
för avgiftslättnadet rörande vatten- och avloppsanslutning samt byggnadstillsyn i samband med nyetableringar. Istället gör styrelsen och
fullmäktige fortsättningsvis, efter anhållan, bedömningar av varje enskilt fall.
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KF § 71

ECKERÖ KOMMUNS ALKOHOL- OCH DROGPOLICY

KS § 99/22.3.2016
Kommunfullmäktige fastställde i § 59/18.9.2014 Eckerö kommuns alkohol- och drogpolicy, se bilaga.
./.
Under rubriken ”Hur når vi målet?” anges på ett par ställen att ”kommunen bjuder inte på alkoholhaltiga drycker”. I inledande stycke på
andra sidan anges bl.a. att kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning
och utvärdering av policyn.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen diskuterar frågan.
BESLUT:
Styrelsen återremitterade frågan angående andra offentliga aktörers
policy gällande alkoholservering för vidare utredning.
KS § 111/12.4.2016
Efterforskningar har gjorts angående andra kommuners policy på området. Det har framkommit att en majoritet bland kommunerna inte
har någon absolut förbudpolicy mot att kommunen ifråga serverar alkohol.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar föreslå inför fullmäktige att följande formulering
som finns på olika ställen i policyn stryks: ”kommunen bjuder inte på
alkoholhaltiga drycker”.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutade föreslå inför fullmäktige att det i policyn
framgår att kommunen kan bjuda på alkoholhaltiga måltidsdrycker, i
enlighet med bilaga.
./.
Teres Backman reserverade sig mot beslutet.
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KF § 71/21.4.2016
De av styrelsen föreslagna ändringarna återfinns i bilaga.
./.

BESLUT:
Mikael Stjärnfelt föreslog att texten i alkohol- och drogpolicyn
skulle ändras på vissa punkter, bl.a. skulle det anges att ”Kommunen kan bjuda på EN portion alkoholhaltiga måltidsdrycker
med högst 17 volymprocent alkohol”, se bilaga. Förslaget vann
inte understöd.
Kerstin Wikgren föreslog, med stöd av Tommy Nordin, att alkoholoch drogpolicyn inte skulle ändras överhuvudtaget.
Brage Eklund och Ronald Mattsson stödde styrelsens förslag om
att formuleringen ”kommunen bjuder inte på alkoholhaltiga drycker” i policyn ersätts med ”kommunen kan bjuda på alkoholhaltiga
måltidsdrycker”.
Omröstning genomfördes. Styrelsens förslag om att texten i policyn ändras utgjorde omröstningsproposition ”ja” och förslaget om
att inte ändra alkoholpolicyn utgjorde ”nej”. Tio ledamöter röstade
ja och tre ledamöter röstade nej, se omröstningsprotokoll i bilaga.
Därmed beslutade fullmäktige att formuleringen ”kommunen bjuder inte på alkoholhaltiga drycker” i alkoholpolicyn ersätts med
”kommunen kan bjuda på alkoholhaltiga måltidsdrycker”, se bilaga för hela texten i policyn såsom antagen.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
19

Sammanträdesdatum
21.4.2016
KF § 72

TJÄNSTEN SOM KOMMUNTEKNIKER OCH BYGGNADSINSPEKTÖR

KS § 232/1.9.2015

./.

Ordinarie kommuntekniker och byggnadsinspektör har sagt upp sig. Uppsägning enligt bilaga;
Bilaga A-KST § 232.
Uppsägningstiden är två månader men tjänsteinnehavaren har meddelat
att parterna kan komma överens om annan lämplig tidpunkt.
Om avsked beviljas per den 16 januari 2016 kommer kommunteknikern/byggnadsinspektören ha möjlighet att ta ut sin semester och delvis
vara tillgänglig under överlämning till ny tjänsteinnehavare.
ORDFÖRANDES FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ordinarie kommuntekniker och byggnadsinspektör beviljas avsked per den 16 januari
och att tjänsten lediganslås att sökas under perioden 21.9-19.10.2015.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ordinarie kommuntekniker och byggnadsinspektör beviljas avsked per den 16 januari
och att tjänsten lediganslås. Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför
kommunfullmäktige att en rekryteringsgrupp bildas för att tillsätta tjänsten
som kommuntekniker och byggnadsinspektör.

KF § 56/10.9.2015
Ledamot Janne Fagerström föreslår ordinarie kommuntekniker och byggnadsinspektör inte beviljas avsked i detta skede, utan att en förhandlingsgrupp bildas för att diskutera med tjänsteinnehavaren hur tjänsteförhållandet kan fortgå. Förslaget understöds av ledamot Henrietta Hellström.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar att inte bevilja avsked i detta skede utan tillsätter en förhandlingsgrupp enligt följande:
Janne Fagerström, sammankallare
Mikael Stjärnfelt
Kerstin Wikgren
Förhandlingsgruppens uppdrag pågår till 30.9.2015.
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KF § 90/12.11.2015
.
Enligt utskottsprotokoll den 23.9.2015 föreslår utskottet till Kommunstyrelsen att bereda ärendet om att få kommuntekniker/byggnadsinspektör att
stanna kvar i kommunen i skyndsam ordning, se vidare utskottsprotokoll i
bilaga § 90 – 1.
För kommunstyrelsens behandling av ärendet från utskottet, se bilaga §
90 – 2.
./.
./.
BESLUT:
Kommunfullmäktige tackar utskottet för rapporten och ger styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med ärendet.

KS § 110/12.4.2016

Kommunfullmäktige § 90/12.11.2015 gav styrelsen i uppdrag att arbeta
vidare m detta; förslagen är baserade på överläggningar m Dina, slutsatserna/förslagen som arbetats m är som framgår av bilagan:
./.
- sammanslagning av tekniska- och byggnämnden
- förbereda nya instruktioner för tekniska- och byggnämnden
- utöka delegeringar till tjänstemannen i olika rutinartade ärenden
- bereda nytt tjänsteavtal där de faktiska uppg framgår, bl.a. personalansvar
- bevilja att den ackumulerade övertiden tas ut i små doser om ledig tid
- att i budgetförhandlingarna beakta en sekreterare till tekniska- och
byggsidan
- att sköta om att arbetarskyddet fungerar i kommunen
Sammanfattningsvis följande kan framhållas gällande de enskilda punkterna:
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-

Tekniska nämnden och byggnads- och miljönämnden har slagits
samman till Byggnadstekniska nämnden fr.o.m. 1.3.2016.
Arbetet med ny instruktion och ny delegeringsordning för Byggnadstekniska nämnden pågår.
Avsikten med det pågående arbetet med ny delegeringsordning är att
delegering till tjänstemannen ska utökas.
Något nytt tjänsteavtal har inte beretts.
Den ackumulerade övertiden har endast vid några tillfällen kunnat tas
ut i ledighet. Antalet inarbetade timmar har istället ökat mycket.
I budgetförhandlingarna blev överenskommelsen att byråsekreterare
om 60 % skulle arbeta inom byggnadstekniska kansliet.
Arbetet med abetarskyddsfrågorna pågår.

I budgetförhandlingarna överenskoms som nämnts att assistans om 60%
skulle tillägnas byggnadstekniska kansliet. Kommunfullmäktige fattade
beslut om 2016 års budget i § 109/10.12.2015. Sedan i höstas har 40%
extraresurser tillägnats byggnadstekniska kansliet, enligt överenskommelse med kommunteknikern/ byggnadsinspektören. Arbetsbelastningen
är dock fortsättningsvis stor.

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen diskuterar möjligheten att en byråsekreterare om 100% förstärker byggnadstekniska kansliet.

BESLUT:
Styrelsen beslutade att en arbetsgrupp inrättas för att i brådskande ordning bereda frågan, i samråd med kommunteknikern/ byggnadsinspektören.
I gruppen ingår styrelsens presidium, kommundirektören och Janne Fagerström. Kommundirektören är sammankallande.
Inriktningen är att en assistent om 100% på byggnadstekniska kansliet inrättas.
Fullmäktige informeras om frågan.

KF § 72/21.4.2016
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BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutade återremittera ärendet till styrelsen för
vidare beredning av olika alternativ. I diskussionen konstaterades behovet av förstärkning med byggnadstekniska kunskaper till byggnadstekniska kansliet.
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KF § 73

SKRIVELSE TILL ECKERÖ KOMMUN

KS § 115/12.4.2016
En skrivelse undertecknad av Niclas Häggblom för N. Häggbloms
åkeri inkom till kommunkansliet 4.3.2016, se bilaga.
./.
Skrivelsen innehåller bl.a. olika frågor rörande rivningen av de så kallade lärarbostäderna. En fråga som t.ex. ställs är om kommunen kan
återgå till ärendets början där fastigheten med tomtmark var utbjuden
till försäljning. Avslutningsvis sägs bl.a. att undertecknaren hoppas att
de förslag som framställts i skrivelsen kan tas upp till ny behandling.
Skrivelsen rör i grunden samma fråga som motionen ”Lärarbostäderna vid Eckerö skola i Storby”, som ingavs till kommunfullmäktige enligt § 17/25.2.2016. Fullmäktige sände motionen till styrelsen för vidare beredning.
Kommunstyrelsen behandlade motionen i KS § 86/8.3.2016
Vid styrelsemötet 8.3.2016 var styrelsens beslut följande:
”Susann Fagerström föreslog att en ny värdering av byggnaden skulle
genomföras. Förslaget vann inget understöd och förföll därmed.
Jan-Anders Öström föreslog följande beslutslydelse:
Kommunstyrelsen konstaterar att frågan under föregående mandatperiod utretts grundligt vid ett flertal tillfällen. De konsulter som kommunen har anlitat har samstämmigt och oberoende av varandra
kommit fram till samma resultat, d.v.s. att det inte är ekonomiskt försvarbart att genomföra en grundrenovering p.g.a. de kostnader som
beräknas uppstå. Kommunstyrelsen föreslår därför inför kommunfullmäktige att motionen lämnas utan åtgärd och vidare att redan fattade
beslut därmed verkställs.
Jan-Anders Öströms förslag vann understöd. Styrelsen beslutade
därmed i enlighet med Jan-Anders Öströms förslag.
Susann Fagerström reserverade sig mot beslutet.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.”
Vid kommunfullmäktiges möte § 58/17.3.2016 var fullmäktiges beslut
följande:
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”Fullmäktige konstaterade att frågan under föregående mandatperiod
utretts grundligt vid ett flertal tillfällen. De konsulter som kommunen
har anlitat har samstämmigt och oberoende av varandra kommit fram
till samma resultat, d.v.s. att det inte är ekonomiskt försvarbart att genomföra en grundrenovering p.g.a. de kostnader som beräknas uppstå. Fullmäktige beslutade att motionen lämnas utan åtgärd och konstaterade vidare att redan fattade beslut av fullmäktige §
77/18.9.2014 och § 85/22.10.2015 vunnit laga kraft och således skall
verkställas.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.”
Kommunfullmäktige informerades muntligen vid mötet om att ovannämnda skrivelse inkommit till kommunen.
Tf. kommundirektörens förslag:
Med hänsyn till att frågan i skrivelsen behandlats och avgjorts av
kommunfullmäktige § 77/18.9.2014, § 85/22.10.2015 och §
58/17.3.2016, antecknar styrelsen sig skrivelsen till känndedom och
sänder detta för information till kommunfullmäktige.
BESLUT:
Enligt förslag.

KF § 73/21.4.2016
BESLUT:
Kommunfullmäktige antecknade detta till kännedom.
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KF § 74

REMISS LANDSKAPSREGERINGENS FÖRSLAG SÄNKT RÖSTRÄTTSÅLDER I
KOMMUNALVAL

KS § 116/12.4.2016
Landskapsregeringen har sänt ett antal frågor rörande val på remiss
till kommunerna. Den första frågan som landskapsregeringen önskar
svar om senast den 1 maj rör rösträttsåldern. Regeringen kommer att
föreslå att en sänkning till 16 år görs på prov i kommunalvalet 2019
samt i rådgivande kommunala folkomröstningar. Ett lagförslag om
ändring av kommunallagen (ÅFS 1979:73) planeras till hösten 2016.
För detaljer se tre bilagor, som utgör landskapsregeringens skrivelse
om frågorna.
./.
Eckerö skola har tillfrågats och har återkommit med följande synpunkter från eleverna (se också bilaga):
Positivt
- Det blir fler personer som röstar.
- Flera får vara med och välja vem som ska bestämma i vårt samhälle.
- Man behöver inte vänta så länge om man redan nu är ivrig och
gärna skulle vara med och välja.
- Unga människor kanske tänker annorlunda än äldre människor.
- Politikerna kanske vill arbeta mer med frågor som rör ungdomar
om ungdomarna får rösta.
Negativt
- En del unga kanske är lite omogna och oseriösa.
- En del unga kanske inte kollar upp ordentligt vad politikerna vill.
- En del ungdomar kanske inte bryr sig så mycket.
- Ungdomar kanske blir lättare lurade av politikernas löften.
Hammarlands kommunstyrelse beslutade 3.4.2016 följande rörande
landskapsregeringens remiss om sänkt rösträttsålder:
"Kommunstyrelsen avstyrker landskapsregeringen från att sänka åldern för rösträtt i kommunalval och rådgivande folkomröstningar till 16
år. Det finns inte några relevanta argument som för att kommunalval
skall ha lägre ålder för rösträtt än lagtingsval, riksdagsval, presidentval och Europaparlamentsval. Det har alltid funnits en logik i att den
som har rösträtt även är valbar. Det känns omotiverat att en person
som inte är myndig skall ha rösträtt i kommunalval och folkomröstningar."
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Tf. kommundirektörens förslag:
Enligt Eckerö kommuns förvaltningsstadga § 4 kap. 5 besvarar styrelsen landskapsregeringens remisser. Eftersom frågan är av stor politisk betydelse lägger styrelsen fram ett förslag för fullmäktiges avgörande: Styrelsen diskuterar frågan och kommer överens om förslag till
fullmäktige.

BESLUT:
Med anledning av landskapsregeringens remiss föreslår styrelsen inför fullmäktige att remissen för Eckerö kommuns räkning besvaras
med att åldern för rösträtt i kommunalval och rådgivande folkomröstningar inte bör sänkas till 16 år.
KF § 74/21.4.2016
Landskapsregeringens remiss är bilagd.
BESLUT:
Brage Eklund och Leif Holmblad stödde styrelsens förslag.
Mikael Stjärnfelt föreslog att åldern för rösträtt i kommunalval och
rådgivande folkomröstningar sänks till 16 år. Förslaget vann inte understöd.
Kommunfullmäktige beslutade därmed att remissen för Eckerö kommuns räkning besvaras med att åldern för rösträtt i kommunalval och
rådgivande folkomröstningar inte bör sänkas till 16 år.
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Dnr: SOC 63/2016
KF § 75

ÄNDRING AV FÖRVALTNINGSSTADGA 10:25

Socialnämnden 04.04.2016 § 57

Eckerö kommuns förvaltningsstadgas bestämmelser om varning samt
uppsägning lyder enligt följande:
10:25 Uppsägningsgrunder som beror på tjänsteinnehavaren
En arbetsgivare får säga upp ett tjänsteförhållande om skälet är sakligt och vägande. Till sådana skäl hör allvarligare överträdelser eller
försummelser som väsentligt påverkat tjänsteförhållandet.
Det ankommer på anställande myndighet, att inleda utredning och att
anhängiggöra beredning av en skriftlig varning i de fall som en skriftlig
varning föregår uppsägning. Varning anhängiggörs genom att en
skriftlig redogörelse över felaktig handling, underlåtenhet eller olämpligt uppträdande delgives tjänsteinnehavaren med en anmodan om
förklaring och medverkan vid hörande.
Denne ges möjlighet att inom utsatt och skälig frist inkomma med
förklaring samt att anlita ombud inför ett hörande.
För att underlätta handläggandet av personalärenden och möjliggöra genomförandet av arbetarskyddsrättsliga bestämmelser samt stödja ledande
tjänstemäns direktionsrätt bör förvaltningsstadgan 10:25 uppdateras enligt
följande:

10:25 Uppsägningsgrunder som beror på tjänsteinnehavaren
En arbetsgivare får säga upp ett tjänsteförhållande om skälet är sakligt och vägande. Till sådana skäl hör allvarligare överträdelser eller
försummelser som väsentligt påverkat tjänsteförhållandet.
Det ankommer på kommundirektören i egenskap av kommunens
högste tjänsteman och arbetarskyddschef, efter avstämning med anställande myndighets ordförande och ledande tjänsteman inom förvaltningsgrenen ifråga, att inleda utredning och att anhängiggöra beredning av en skriftlig varning i de fall som en skriftlig varning föregår
uppsägning. Varning anhängiggörs genom att en skriftlig redogörelse
över felaktig handling, underlåtenhet eller olämpligt uppträdande delgives tjänsteinnehavaren med en anmodan om förklaring och medverkan vid hörande.
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Denne ges möjlighet att inom utsatt och skälig frist inkomma med förklaring samt att anlita ombud inför ett hörande.

FÖRSLAG
Socialnämnden förordar inför kommunstyrelsen att föreslagen ändring i förvaltningsstadga 10:25 delegerar varningsförfarande till kommunensledande tjänsteman.
BESLUT
Socialnämnden förordar inför kommunstyrelsen att anta följande förändring i förvaltningsstadga 10:25.
10:25 Uppsägningsgrunder som beror på tjänsteinnehavaren
En arbetsgivare får säga upp ett tjänsteförhållande om skälet är sakligt och vägande. Till sådana skäl hör allvarligare överträdelser eller
försummelser som väsentligt påverkat tjänsteförhållandet.
Det ankommer på kommundirektören i egenskap av kommunens
högste tjänsteman och arbetarskyddschef, efter avstämning med anställande myndighets presidier och ledande tjänsteman inom förvaltningsgrenen ifråga, att inleda utredning och att anhängiggöra beredning av en skriftlig varning i de fall som en skriftlig varning föregår
uppsägning. Varning anhängiggörs genom att en skriftlig redogörelse
över felaktig handling, underlåtenhet eller olämpligt uppträdande delgives tjänsteinnehavaren med en anmodan om förklaring och medverkan vid hörande.
Denne ges möjlighet att inom utsatt och skälig frist inkomma med förklaring samt att anlita ombud inför ett hörande.

KS § 119/12.4.2016
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar förslå inför fullmäktige att § 25 kap. 10 i Eckerö
kommuns förvaltningsstadga ändras till följande lydelse, ändringarna i
fet stil:
En arbetsgivare får säga upp ett tjänsteförhållande om skälet är sakligt och vägande. Till sådana skäl hör allvarligare överträdelser eller
försummelser som väsentligt påverkat tjänsteförhållandet.
Det ankommer på anställande myndighet kommundirektören i
egenskap av kommunens högste tjänsteman och arbetarskyddschef, efter avstämning med anställande myndighets presidium och ledande tjänsteman inom förvaltningsgrenen ifråga,
att inleda utredning och att anhängiggöra beredning av en skriftlig
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varning i de fall som en skriftlig varning föregår uppsägning. Varning
anhängiggörs genom att en skriftlig redogörelse över felaktig handling, underlåtenhet eller olämpligt uppträdande delgives tjänsteinnehavaren med en anmodan om förklaring och medverkan vid hörande.
Denne ges möjlighet att inom utsatt och skälig frist inkomma med förklaring samt att anlita ombud inför ett hörande.

BESLUT:
Styrelsen beslutade förslå inför fullmäktige att § 25 kap. 10 i Eckerö
kommuns förvaltningsstadga ändras till följande lydelse, ändringarna i
fet stil:
En arbetsgivare får säga upp ett tjänsteförhållande om skälet är sakligt och vägande. Till sådana skäl hör allvarligare överträdelser eller
försummelser som väsentligt påverkat tjänsteförhållandet.
Det ankommer på anställande myndighet kommundirektören i
egenskap av kommunens högste tjänsteman och arbetarskyddschef, efter avstämning med anställande myndighets presidium och ledande tjänsteman inom förvaltningsgrenen ifråga,
att inleda utredning och att anhängigöra beredning av en skriftlig varning i de fall som en skriftlig varning föregår uppsägning. Varning anhängiggörs genom att en skriftlig redogörelse över felaktig handling,
underlåtenhet eller olämpligt uppträdande delgives tjänsteinnehavaren med en anmodan om förklaring och medverkan vid hörande.
Denne ges möjlighet att inom utsatt och skälig frist inkomma med förklaring samt att anlita ombud inför ett hörande.
KF § 75/21.4.2016
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutade att § 25 kap. 10 i Eckerö kommuns
förvaltningsstadga ändras till följande lydelse, ändringarna i fet stil:
En arbetsgivare får säga upp ett tjänsteförhållande om skälet är sakligt och vägande. Till sådana skäl hör allvarligare överträdelser eller
försummelser som väsentligt påverkat tjänsteförhållandet.
Det ankommer på anställande myndighet kommundirektören i
egenskap av kommunens högste tjänsteman och arbetarskyddschef, efter avstämning med anställande myndighets presidium och ledande tjänsteman inom förvaltningsgrenen ifråga,
att inleda utredning och att anhängigöra beredning av en skriftlig varning i de fall som en skriftlig varning föregår uppsägning. Varning anhängiggörs genom att en skriftlig redogörelse över felaktig handling,
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underlåtenhet eller olämpligt uppträdande delgives tjänsteinnehavaren med en anmodan om förklaring och medverkan vid hörande.
Denne ges möjlighet att inom utsatt och skälig frist inkomma med förklaring samt att anlita ombud inför ett hörande.
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KF § 76

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST (KST)

Socialnämnden 04.04.2016 § 48
Hänv: Kom.dir KST behandling
Kommunstyrelsen remitterar utkastets punkt 10 till socialnämnden för
utlåtande.
10. Socialvårdsreformen
Som utgångspunkt för vidare diskussion redogjorde Brunström för sin
syn på tänkbara åtgärder för att uppnå samordning inom socialvårdsområdet på Åland. Efter det klargjordes vilka premisserna (enligt mötets mening) var för samordningen. Det var mötets uppfattning att
landskapsregeringen kan godkänna andra lösningar än ”ett enda” socialvårdsområde så länge de avsedda effekterna uppnås. De områden som ska samordnas är ”allt utom barnomsorg och äldreomsorg”.
Det bör noteras att gränsen mellan handikappservice och äldreomsorg inte är glasklar.
Ett antal olika alternativ för hur socialvården kan samordnas diskuterades. Det visade sig att vissa kommuner redan före mötet på olika
nivåer börjat diskutera alternativ sinsemellan.
Mötet var överens om följande:
- Ålands omsorgsförbund bör finnas kvar som producent av specialomsorg
- Missbrukarvård kan fortsättningsvis samordnas mellan samtliga
kommuner
- Tillgänglighet är en inte oväsentlig del av likvärdig service
- Kommunförbundet kan koordinera utarbetandet av gemensam plan
för framtida socialvårdsområden
- Kommunikationsmönster och infrastruktur påverkar i någon mån
samarbetsmöjligheter
- Det är problematiskt att finansieringen av systemet är oklar, dvs.
kommunerna förväntas utforma system med vissa kravspecifikationer
utan att ha klara besked om finansieringen
Med bakgrund i detta samt de diskussioner som förts mellan kommuner fanns att det alternativ som bäst lever upp till målsättningarna är
att dela upp Åland i följande tre socialvårdsområden:
1) Norra Ålands socialvårdsområde (Geta, Finström, Saltvik, Sund,
Vårdö)
2) Södra Ålands socialvårdsområde (Eckerö, Föglö, Hammarland,
Jomala, Kökar, Lemland, Lumparland, Mariehamn, Sottunga)
3) Norra skärgårdens socialvårdsområde (Brändö, Kumlinge)
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Alternativen är inte på något sätt de enda tänkbara. De initiativ som
tagits är sannolikt öppna för att ha fler eller färre ”medlemskommuner”. Det finns heller inte något konkret slutgiltigt förslag på hur de
olika områdena skulle utformas formellt. Exempel som diskuterades
var att ett socialvårdsområde kan ha en värdkommun med gemensam nämnd eller att ett socialvårdsområde blir ett kommunalförbund.
Ett kommunalförbund kan enligt kommunallagen vara medlemskommun i ett annat kommunalförbund så det vore inte formellt fel att t.ex.
kommunalförbundet Norra Ålands socialvårdsområde kf var medlem i
Ålands omsorgsförbund kf.
Följande tidsplan ansågs av mötet vara en rimlig målsättning att följa:
- Våren 2016: ÅKF koordinerar utredningen av socialvårdsområde.
ÅKF söker ekonomiskt stöd av landskapsregeringen för att samordna
framtagandet av konkret förslag.
- Hösten 2016: Utredningen intensifieras
- Våren 2017: Via kommunförbundet lämnar kommunerna gemensamt ett förslag till landskapsregeringen
- Sommaren 2017: Landskapsregeringen godkänner eller förkastar
förslaget
- Hösten 2017: Kommunerna fattar erforderliga beslut för att verkställa planen från januari 2018
FÖRSLAG
Socialnämnden håller med om att en uppdelning om 3 socialvårdsområden är fördelaktig. Inom ramen för detta kan Eckerö kommun
som föreslagits tillhöra Södra Ålands socialvårdsområde men är
också öppen för ett samarbete inom Norra Ålands socialvårdsområde.
I frågan om den formella utformningen anser socialnämnden att varje
socialvårdsområde skall bilda ett kommunalförbund.
I frågan om servicepunkter samt den ekonomiska uppdelningen önskar socialnämnden vidare utredning.
BESLUT
Enligt förslag.
KS § 120/12.4.2016
Tf. kommundirektörens förslag
Med tanke på frågans politiska vikt och principiella betydelse bör fullmäktige besluta om frågan.
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Styrelsen beslutar föreslå inför fullmäktige att kommunens inställning
inför det vidare arbetet med frågan om kommunernas socialtjänst
(KST) utgörs av följande huvudlinjer:
-

-

Ytterligare utredning är nödvändig rörande alla aspekter, innan
beslut kan fattas.
Det är av vikt att frågan om servicepunkter och fördelningen av
kostnader på de deltagande kommunerna utreds grundligt.
En uppdelning av Åland i tre, eller möjligen fyra, socialvårdsområden förefaller rimlig och genomförbar. Inom ramen för detta kan
Eckerö kommun tillhöra Södra Ålands socialvårdsområde, men
kommunen utesluter intre ett samarbete inom Norra Ålands socialvårdsområde.
Det bör utredas närmare om det är lämpligt – för- och nackdelar –
att varje socialvårdsområde bildar ett kommunalförbund.

BESLUT:
Styrelsen beslutade föreslå inför fullmäktige att kommunens inställning inför det vidare arbetet med frågan om kommunernas socialtjänst (KST) utgörs av följande huvudlinjer:
- Ytterligare utredning är nödvändig rörande alla aspekter, innan
beslut kan fattas.
- Det är av vikt att frågan om servicepunkter och fördelningen av
kostnader på de deltagande kommunerna utreds grundligt.
- En utredning av frågan måste granska olika möjligheter, eftersom
inget alternativ kan uteslutas i detta skede: Åland som ett socialvårdsområde eller Åland uppdelat i flera, möjligen tre eller fyra, socialvårdsområden.
- Inom ramen för en uppdelning av Åland i flera socialvårdsområden kan Eckerö kommun tillhöra ett Södra Ålands socialvårdsområde, men kommunen utesluter inte tillhörighet till ett Norra Ålands
socialvårdsområde.
- Det bör utredas närmare om det är lämpligt – för- och nackdelar –
att varje socialvårdsområde bildar ett kommunalförbund.

KF § 76/21.4.2016
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutade att kommunens inställning inför det vidare arbetet med frågan om kommunernas socialtjänst (KST) utgörs
av följande huvudlinjer:
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-

-

-

-

-

Ytterligare utredning är nödvändig innan beslut kan fattas rörande
alla aspekter som tas upp i främst § 2 i Landskapslag om en
kommunalt samordnad socialtjänst (KstLL), som har stadfästs och
publicerats i Ålands författningssamling (ÅFS 2/2016).
Det är av mycket stor vikt att frågan om servicepunkter och fördelningen av kostnader på de deltagande kommunerna utreds
grundligt.
En utredning av frågan måste granska olika möjligheter, eftersom
inget alternativ kan uteslutas i detta skede: Åland som ett socialvårdsområde eller Åland uppdelat i flera, möjligen tre eller fyra,
socialvårdsområden.
Inom ramen för en uppdelning av Åland i flera socialvårdsområden bör Eckerö kommun i första hand tillhöra ett socialvårdsområde tillsammans med Hammarland; Västra Ålands socialområde.
Det är dock inte heller uteslutet att Eckerö-Hammarland (om
Hammarland så önskar) kan tillhöra ett Södra Ålands socialvårdsområde eller ett Norra Ålands socialvårdsområde.
Det bör utredas närmare om det är lämpligt – för- och nackdelar –
att varje socialvårdsområde bildar ett kommunalförbund.

Ovannämnda riktlinjer tjänar som vägledning i fortsatta kontakter med
Hammarland i frågan. Riktlinjerna ska också tjäna som vägledning i
kommande förhandlingar t.ex. inom ramen för Ålands Kommunförbund.
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KF § 77

ANMÄLNINGSÄRENDEN

-

Kommunstyrelsen beslutade i § 117/12.4.2016 att kommunkansliet är stängt den 6 maj 2016 och i § 100 22.3.2016 att kommunkansliet är stängt fyra veckor 4 juli-31 juli 2016.

Bilagor:
I)
II)
III)

Budgetuppföljning t.o.m. feb 2016
Skatteinkomster t.o.m. mars 2016
Läget bokslut 2015
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KF § 78

MOTION OM VARNINGSFÖRFARANDE M.M.

Kerstin Wikgren och Tommy Nordin inlämnade en motion rörande
varningsförfarande m.m. till fullmäktige, se bilaga.
BESLUT:
Motionen skulle cirkuleras till fullmäktigeledamöterna per e-post direkt
efter mötet. Motionen sändes till kommunstyrelsen för beredning.
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BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär enligt 111 § KomL inte anföras över beslutet i nedanstående paragrafer.
Paragrafer: 63-65, 69, 72, 77, 78
Enligt 15 § FörvaltningsprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte
anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:

BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och
besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär.
§§ 66-68, 70, 71, 73, 74-76
Besvärsmyndighet, adress och postadress:
Ålands Förvaltningsdomstol
PB 31
22101 Mariehamn
Kommunalbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar
Förvaltningsbesvär, paragrafer:
Besvärstid dagar
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
Paragrafer:
Besvärstid dagar
Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet.
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Besvärskrift

I besvärsskriften skall uppges:
- ändringssökandes namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringar till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv, eller av
den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften
undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress
anges
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original
eller officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden räknas.

Inlämnande av
besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post
eller genom bud, men i så fall på sändarens eget ansvar. Handlingarna
skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Tilläggsuppgifter
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