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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2

Sammanträdesdatum
17.3.2016
KF § 42

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
17.3.2016
KF § 43

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:
Kerstin Wikgren och Magnus Jansson valdes till protokolljusterare.
Protokollet justeras 21.3.2016 kl. 17.00

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
17.3.2016
KF § 44

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:
Föredragningslistan godkändes.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
17.3.2016
KF § 45

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.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Sammanträdesdatum
17.3.2016
KF § 46

ÄNDRING AV PRISET PÅ PERSONALMÅLTID

Kommunen säljer personalmåltider till personalen som inte har rätt till
kostförmån till ett pris om 6,20 euro för lunch eller middag enligt av
kommunfullmäktige fattat beslut av 31.3.2015.
I skatteförvaltningens beslut om naturaförmåner för år 2016 fastställs
följande vad gäller kostförmån för personalmåltider:
Värdet av en kostförmån är 6,30 euro per måltid om summan av de
direkta kostnader som arbetsgivaren haft för anskaffning av förmånen
plus momsen på dessa kostnader uppgår till minst 6,30 euro och
högst 10,20 euro. Om beloppet understiger 6,30 euro eller överstiger
10,20 euro anses förmånens värde vara detsamma som summan av
de direkta kostnaderna plus momsen på dessa kostnader.
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att priset för personalmåltid för lunch och middag fastställs till 6,30 (inkl. moms)
euro/måltid från och med den 20.3.2016.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

KF § 46/17.3.2016
Fullmäktige beslutade att priset för personalmåltid för lunch och middag fastställs till 6,30 (inkl. moms) euro/måltid från och med den
20.3.2016.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Sammanträdesdatum
17.3.2016

Dnr: BYGG 345/2015
KF § 47

ANHÅLLAN OM BEFRIELSE AV AVGIFTER

KS § 360/17.12.2015
Anette Andersson har för Firma Anette Anderssons räkning anhållit om befrielse från avgift för tillsyn för uppförande av fem stugor
med tillhörande servicebyggnad och om befrielse från anslutningsavgift för vatten och avlopp till servicebyggnaden, se bilaga.
./.
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför Kommunfullmäktige att
Firma Anette Andersson beviljas befrielse från anslutningsavgift
för vatten och avlopp till servicebyggnaden, men att Firma Anette
Andersson inte beviljas befrielse från avgift för tillsyn för uppförande av fem stugor med tillhörande servicebyggnad.
BESLUT:
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet för vidare beredning till
kommundirektören.
KS § 65/8.3.2016
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att
Firma Anette Andersson beviljas befrielse från anslutningsavgift
för vatten och avlopp till servicebyggnaden, men att Firma Anette
Andersson inte beviljas befrielse från avgift för tillsyn för uppförande av fem stugor med tillhörande servicebyggnad.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutade föreslå inför fullmäktige att firma
Anette Andersson inte beviljas befrielse från anslutningsavgift för
vatten och avlopp till servicebyggnaden och inte heller befrielse
från avgift för tillsyn för uppförande av fem stugor med tillhörande
servicebyggnad.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende
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bestyrkes
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Sammanträdesdatum
17.3.2016
KF § 47/17.3.2016

Fullmäktige beslutade att att firma Anette Andersson inte beviljas
befrielse från anslutningsavgift för vatten och avlopp till servicebyggnaden och inte heller befrielse från avgift för tillsyn för uppförande av fem stugor med tillhörande servicebyggnad.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
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Sammanträdesdatum
17.3.2016
KF § 48

MOTION 16.2.2012 OM ATT ECKERÖ KOMMUN SKA INHANDLA EN PORTABEL
HÖRSLINGA FÖR ATT UTÖKA KOMMUNENS TILLGÄNGLIGHET

Kommunfullmäktige gav 10.12.2015 kommunstyrelsen i uppdrag att
ta fram information om motion 16.2.2012 om att Eckerö kommun ska
inhandla en portabel hörslinga för att utöka kommunens tillgänglighet.
Vid efterforskningar har följande har framkommit: Kommunfullmäktige
remitterade i § 41/16.2.2012 frågan till styrelsen för vidare beredning.
Styrelsen beslutade i § 113/8.5.2012 att införskaffa en portabel hörslinga och att ärendet skulle delges fullmäktige för kännedom. Hörselslinga införskaffades och finns nu tillgänglig.
I 8 § 4 kap. Eckerö kommuns förvaltningsstadga sägs bl.a. följande
om motioner:
”Ärendet skall beredas inom sådan tidsfrist att kommunfullmäktige
kan fatta beslut i ärendet senast inom ett år efter det att motionen
väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna frist skall förhållandet meddelas kommunfullmäktige senast inom stipulerad tidsfrist för motioners avgörande. Kommunfullmäktige skall informeras
om vad som framkommit vid beredningen. Kommunfullmäktige kan
besluta om att avskriva motionen från vidare behandling eller medgiva förlängd tidsfrist för motionens beredning och avgörande.”

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen informerar fullmäktige om vad som framkommit vid efterforskningar och föreslår, med tanke på att syftet med motionen uppfyllts, inför fullmäktige att motionen avskrivs från vidare behandling.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
KF § 48/17.3.2016

Fullmäktige beslutade, med hänsyn till att syftet med motionen uppfyllts, att avskriva motionen från vidare behandling.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende
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bestyrkes
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Sammanträdesdatum
17.3.2016
KF § 49

MOTION 17.4.2012 OM INFÖRANDE AV ÄLDRERÅD

Kommunfullmäktige gav 10.12.2015 kommunstyrelsen i uppdrag att
ta fram information om motion 17.4.2012 om införande av äldreråd.
Vid efterforskningar har följande framkommit: Kommunstyrelsen beslutade i § 114/8.5.2012 att överföra ärendet till socialnämnden. Socialnämnden antecknade motionen till kännedom i § 81 4.6.2012 och
beslutade sända ett förslag angående ett gemensamt äldreråd för
landskapet Åland till äldreomsorgsutredaren på Ålands landskapsregering.
I 8 § 4 kap. Eckerö kommuns förvaltningsstadga sägs bl.a. följande
om motioner:
”Ärendet skall beredas inom sådan tidsfrist att kommunfullmäktige
kan fatta beslut i ärendet senast inom ett år efter det att motionen
väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna frist skall förhållandet meddelas kommunfullmäktige senast inom stipulerad tidsfrist för motioners avgörande. Kommunfullmäktige skall informeras
om vad som framkommit vid beredningen. Kommunfullmäktige kan
besluta om att avskriva motionen från vidare behandling eller medgiva förlängd tidsfrist för motionens beredning och avgörande.”

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen informerar fullmäktige om vad som framkommit vid efterforskningar och föreslår, med tanke på att motionen har behandlats
av socialnämnden och den tid som förflutit, inför fullmäktige att motionen avskrivs från vidare behandling.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
KF § 49/17.3.2016
Fullmäktige beslutade, med hänsyn till att motionen har behandlats
av socialnämnden och den tid som förflutit, att avskriva motionen från
vidare behandling.
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Sammanträdesdatum
17.3.2016
KF § 50

MOTION 14.6.2012 OM ÅTGÄRDER FÖR ARBETSLÖSHET

Kommunfullmäktige gav 10.12.2015 kommunstyrelsen i uppdrag att
ta fram information om motion 14.6.2012 om åtgärder för arbetslöshet. I motionen uppgavs att i Saltvik ger kommunstyrelsen enheterna i
uppdrag att se över möjligheterna att budgetera för sommararbete för
ungdomar 15-17 år.
Vid efterforskningar har följande framkommit: Styrelsen beslutade i §
271/23.10.2012 att enheterna skulle se över möjligheterna att anställa
personal i läroavtal eller på annat vis kontrollera möjligheten att anställa arbetslösa. Vidare skulle möjligheten att stöda lokala företag
och föreningar för att anställa arbetslösa ungdomar undersökas.
I 8 § 4 kap. Eckerö kommuns förvaltningsstadga sägs bl.a. följande
om motioner:
”Ärendet skall beredas inom sådan tidsfrist att kommunfullmäktige
kan fatta beslut i ärendet senast inom ett år efter det att motionen
väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna frist skall förhållandet meddelas kommunfullmäktige senast inom stipulerad tidsfrist för motioners avgörande. Kommunfullmäktige skall informeras
om vad som framkommit vid beredningen. Kommunfullmäktige kan
besluta om att avskriva motionen från vidare behandling eller medgiva förlängd tidsfrist för motionens beredning och avgörande.”

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen informerar fullmäktige om vad som framkommit vid efterforskningar och föreslår, med tanke på att syftet med motionen åtminstone delvis förefaller uppfyllt och den tid som förflutit, inför fullmäktige att motionen avskrivs från vidare behandling.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

KF § 50/17.3.2016
Fullmäktige beslutade, med hänsyn till att syftet med motionen åtminstone delvis förefaller uppfyllt och den tid som förflutit, att avskriva
motionen från vidare behandling.
Protokolljusterarnas signatur
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Sammanträdesdatum
17.3.2016
KF § 51

MOTION 20.9.2012 OM ATT MOTIONSBANAN BÖR ÅTGÄRDAS

Kommunfullmäktige gav 10.12.2015 kommunstyrelsen i uppdrag att
ta fram information om motion 20.9.2012 om att motionsbanan bör
åtgärdas.
Vid efterforskning har följande framkommit: Styrelsen remitterade i §
304/6.11.2012 ärendet till skol- och fritidsnämnden för vidare beredning. Senare har motionsbanan förbättrats. Kommunfullmäktige har
genom sitt budgetbeslut om 2016 års budget i § 109/10.12.2015
tillägnat motionsbanan ytterligare medel.
I 8 § 4 kap. Eckerö kommuns förvaltningsstadga sägs bl.a. följande
om motioner:
”Ärendet skall beredas inom sådan tidsfrist att kommunfullmäktige
kan fatta beslut i ärendet senast inom ett år efter det att motionen
väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna frist skall förhållandet meddelas kommunfullmäktige senast inom stipulerad tidsfrist för motioners avgörande. Kommunfullmäktige skall informeras
om vad som framkommit vid beredningen. Kommunfullmäktige kan
besluta om att avskriva motionen från vidare behandling eller medgiva förlängd tidsfrist för motionens beredning och avgörande.”

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen informerar fullmäktige vad som framkommit vid efterforskningar och föreslår, med hänsyn till att syftet med motionen uppfyllts,
att motionen avskrivs från vidare behandling.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
KF § 51/17.3.2016
Fullmäktige beslutade, med hänsyn till att syftet med motionen uppfyllts, att avskriva motionen från vidare behandling.
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Sammanträdesdatum
17.3.2016
KF § 52

MOTION 8.11.2012 OM UPPDATERING AV HEMSIDAN

Kommunfullmäktige gav 10.12.2015 kommunstyrelsen i uppdrag att
ta fram information om motion 8.11.2012 om uppdatering av hemsidan.
Vid efterforskningar har följande framkommit: En synlighetsgrupp tillsattes av styrelsen i § 158/12.8.2014 och avlämnade senare slutrapport. Vidtagande av åtgärder föll enligt rapporten bl.a. på kommundirektören.
I 8 § 4 kap. Eckerö kommuns förvaltningsstadga sägs bl.a. följande
om motioner:
”Ärendet skall beredas inom sådan tidsfrist att kommunfullmäktige
kan fatta beslut i ärendet senast inom ett år efter det att motionen
väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna frist skall förhållandet meddelas kommunfullmäktige senast inom stipulerad tidsfrist för motioners avgörande. Kommunfullmäktige skall informeras
om vad som framkommit vid beredningen. Kommunfullmäktige kan
besluta om att avskriva motionen från vidare behandling eller medgiva förlängd tidsfrist för motionens beredning och avgörande.”

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen informerar fullmäktige om vad som framkommit vid efterforskningar och föreslår, att med tanke på att arbete nu pågår för att
uppdatera hemsidan (se relevant paragraf ovan) och med tanke på
den tid som förflutit, inför fullmäktige att motionen avskrivs från vidare
behandling.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
KF § 52/17.3.2016
Fullmäktige beslutade, med hänsyn till att arbete nu pågår för att
uppdatera hemsidan och med tanke på den tid som förflutit, att
avskriva motionen från vidare behandling.
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Sammanträdesdatum
17.3.2016
KF § 53

MOTION 30.5.2013 OM UTVÄRDERING AV MILJÖSTATIONER

Kommunfullmäktige gav 10.12.2015 kommunstyrelsen i uppdrag att
ta fram information om motion 30.5.2013 om utvärdering av miljöstationer.
Vid efterforskningar har följande framkommit: Under 2014 strukturerades återvinningscentralen (ÅVC) om och skyltningen på området
gjordes om för att bättre kunna ta emot större mängder förpackningsavfall efter att återvinningsstationen i Storby stängts. Under 2015 har
Byggnads- och miljönämnden arbetat med en ombyggnad av centralen. Ombyggnaden ska genomföras under 2016. Budgetmedel har
avsatts för detta av fullmäktige i beslut om budget för 2016 i §
109/10.12.2015. Kommunstyrelsen har beslutat att de sex återstående återvinningsstationerna ska vara kvar i drift.
I 8 § 4 kap. Eckerö kommuns förvaltningsstadga sägs bl.a. följande
om motioner:
”Ärendet skall beredas inom sådan tidsfrist att kommunfullmäktige
kan fatta beslut i ärendet senast inom ett år efter det att motionen
väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna frist skall förhållandet meddelas kommunfullmäktige senast inom stipulerad tidsfrist för motioners avgörande. Kommunfullmäktige skall informeras
om vad som framkommit vid beredningen. Kommunfullmäktige kan
besluta om att avskriva motionen från vidare behandling eller medgiva förlängd tidsfrist för motionens beredning och avgörande.”
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen informerar fullmäktige om vad som framkommit vid efterforskningar och föreslår, med tanke på att det huvudsakliga syftet
med motionen uppfyllts, inför fullmäktige att motionen avskrivs från
vidare behandling.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
KF § 53/17.3.2016
Fullmäktige beslutade, med hänsyn till att det huvudsakliga syftet
med motionen uppfyllts, att avskriva motionen från vidare behandling.
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KF § 54

MOTION 12.9.2013 OM UTVÄRDERING AV MATSITUATIONEN FÖR ÄLDRE

Kommunfullmäktige gav 10.12.2015 kommunstyrelsen i uppdrag att
ta fram information om motion 12.9.2013 om utvärdering av matsituationer för äldre.
Vid efterforskning har följande framkommit: Motionen remitterades till
Socialnämnden för vidare beredning. Den s.k. köksgruppen som inrättades av kommunfullmäktige 30.12.2013 skulle i sitt arbete beakta
motionen. Köksgruppens slutrapport med förslag till åtgärder delgavs
socialnämnden, skol- och fritidsnämnden, tekniska nämnden samt
centralkansliet. Rapporten skulle sedan följas upp 31.3.2015, vilket
inte förefaller ha genomförts.
I 8 § 4 kap. Eckerö kommuns förvaltningsstadga sägs bl.a. följande
om motioner:
”Ärendet skall beredas inom sådan tidsfrist att kommunfullmäktige
kan fatta beslut i ärendet senast inom ett år efter det att motionen
väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna frist skall förhållandet meddelas kommunfullmäktige senast inom stipulerad tidsfrist för motioners avgörande. Kommunfullmäktige skall informeras
om vad som framkommit vid beredningen. Kommunfullmäktige kan
besluta om att avskriva motionen från vidare behandling eller medgiva förlängd tidsfrist för motionens beredning och avgörande.”

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen informerar fullmäktige om vad som framkommit vid efterforskningar och föreslår, med tanke på att arbetet i frågan drivs vidare
av socialnämnden och den tid som förflutit, inför fullmäktige att motionen avskrivs från vidare behandling.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

KF § 54/17.3.2016
Fullmäktige beslutade, med hänsyn till att arbetet i frågan drivs vidare av socialnämnden och den tid som förflutit, att avskriva motionen från vidare behandling.
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KF § 55

MOTION 30.12.2013 OM ATT ÖKA MÖJLIGHETERNA FÖR KOMMUNINNEVÅNARE ATT
LYSSNA PÅ KOMMUNFULLMÄKTIGES MÖTEN

Kommunfullmäktige gav 10.12.2015 kommunstyrelsen i uppdrag att
ta fram information om motion 30.12.2013 om att öka möjligheterna
för kommuninnevånare att lyssna på kommunfullmäktiges möten.
Vid efterforskning har följande framkommit: Kommunfullmäktige delegerade 30.12.2013 motionen till styrelsen för vidare beredning. Styrelsen har behandlat frågan vid ett tillfälle, § 43/18.2.2014, och delegerade då frågan till en arbetsgrupp, som skulle utses efter semesterperioden. Enligt vad som framkommit har frågan inte behandlats igen.
I 8 § 4 kap. Eckerö kommuns förvaltningsstadga sägs bl.a. följande
om motioner:
”Ärendet skall beredas inom sådan tidsfrist att kommunfullmäktige
kan fatta beslut i ärendet senast inom ett år efter det att motionen
väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna frist skall förhållandet meddelas kommunfullmäktige senast inom stipulerad tidsfrist för motioners avgörande. Kommunfullmäktige skall informeras
om vad som framkommit vid beredningen. Kommunfullmäktige kan
besluta om att avskriva motionen från vidare behandling eller medgiva förlängd tidsfrist för motionens beredning och avgörande.”

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen informerar fullmäktige om vad som framkommit vid efterforskningar och föreslår, med tanke på den tid som förflutit, inför fullmäktige att motionen avskrivs från vidare behandling.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

KF § 55/17.3.2016
Fullmäktige beslutade, med hänsyn till den tid som förflutit, att avskriva motionen från vidare behandling.
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KF § 56

MOTION 20.2.2014 OM KARTLÄGGNING AV HANDIKAPPARKERING VID KOMMUNENS
BYGGNADER

Kommunfullmäktige gav 10.12.2015 kommunstyrelsen i uppdrag att
ta fram information om motion 20.2.2014 om kartläggning av handikapparekring vid kommunens byggnader.
Vid efterforskning har följande framkommit: Kommunfullmäktige
20.2.2014 sände ärendet till styrelsen för vidare beredning. Styrelsen
behandlade frågan vid ett tillfälle, § 69/8.4.2014, och sände då frågan
till tekniska förvaltningen för åtgärd. Parkeringsskyltar vid kommunens byggnader är åtgärdade. Kartläggning har enligt vad som framkommit inte gjorts.
I 8 § 4 kap. Eckerö kommuns förvaltningsstadga sägs bl.a. följande
om motioner:
”Ärendet skall beredas inom sådan tidsfrist att kommunfullmäktige
kan fatta beslut i ärendet senast inom ett år efter det att motionen
väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna frist skall förhållandet meddelas kommunfullmäktige senast inom stipulerad tidsfrist för motioners avgörande. Kommunfullmäktige skall informeras
om vad som framkommit vid beredningen. Kommunfullmäktige kan
besluta om att avskriva motionen från vidare behandling eller medgiva förlängd tidsfrist för motionens beredning och avgörande.”

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen informerar fullmäktige om vad som framkommit vid efterforskningar och föreslår, med tanke på att syftet åtminstone delvis
uppfyllts och den tid som förflutit, inför fullmäktige att motionen avskrivs från vidare behandling.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

KF § 56/17.3.2016
Fullmäktige beslutade, med hänsyn till att syftet åtminstone delvis
uppfyllts och den tid som förflutit, att avskriva motionen från vidare
behandling.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
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KF § 57

MOTION 27.3.2014 OM KARTLÄGGNING AV KOMMUNENS BOSTÄDER

Kommunfullmäktige gav 10.12.2015 kommunstyrelsen i uppdrag att
ta fram information om motion 27.3.2014 om kartläggning av kommunens bostäder.
Vid efterforskning har följande framkommit: Ärendet har behandlats
av styrelsen vid ett tillfälle, § 70/8.4.2014, och återremitterades då.
Ärendet förefaller inte ha behandlats igen av styrelsen.
I 8 § 4 kap. Eckerö kommuns förvaltningsstadga sägs bl.a. följande
om motioner:
”Ärendet skall beredas inom sådan tidsfrist att kommunfullmäktige
kan fatta beslut i ärendet senast inom ett år efter det att motionen
väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna frist skall förhållandet meddelas kommunfullmäktige senast inom stipulerad tidsfrist för motioners avgörande. Kommunfullmäktige skall informeras
om vad som framkommit vid beredningen. Kommunfullmäktige kan
besluta om att avskriva motionen från vidare behandling eller medgiva förlängd tidsfrist för motionens beredning och avgörande.”
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen informerar fullmäktige om vad som framkommit vid efterforskningar och föreslår, med tanke på den tid som förflutit, inför fullmäktige att motionen avskrivs från vidare behandling.

BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
KF § 57/17.3.2016
Fullmäktige beslutade, med hänsyn till den tid som förflutit, att avskriva motionen från vidare behandling.
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KF § 58

MOTION 25.2.2016 OM LÄRARBOSTÄDERNA VID ECKERÖ SKOLA I STORBY

KS § 284/13.10.2015
./.

Konstateras att Ålands förvaltningsdomstols beslut 60/2015 den
8.6.2015, bilaga § 284, gällande kommunfullmäktiges beslut §
77/18.9.2014 har vunnit laga kraft.
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar delge kommunfullmäktige att kommunfullmäktiges beslut gällande § 77/18.9.2014 vunnit laga kraft och således kan verkställas.
BESLUT:
Enligt förslag.

KF § 85/22.10.2015
./.
./.
./.
./.
./.
./.
./.

- Ålands förvaltningsdomstols beslut 60/2015 den
8.6.2015 finns i bilaga § 85 - 1.
- Utlåtande av Erik Hjärne om renovering den 4.11.12 finns i
bilaga § 85 - 2.
- Besiktningsprotokoll av Tommy Saarinen den 26.11.13 finns i
bilaga § 85 - 3.
- Renoveringskalkyl av Tommy Saarinen den 4.12.13 finns i
bilaga § 85 - 4.
- Fastighetsvärdering av Robert Gustafsson den 18.12.13 finns i
bilaga § 85 - 5.
- Rivningskalkyl av Tommy Saarinen den 13.1.14 finns i
bilaga § 85 - 6.
- Utlåtande av Tommy Saarinen den 29.6.15 finns i
bilaga § 85 - 7.
BESLUT:
Kommunfullmäktige konstaterar att fullmäktiges beslut gällande §
77/18.9.2014 vunnit laga kraft och således skall verkställas.

KS § 86/8.3.2016
Vid kommunfullmäktigemöte 25.2.2016 ingavs motionen ”Lärarbostäderna vid Eckerö skola i Storby”, se bilaga. Fullmäktige sände motionen till styrelsen för vidare beredning.
Ärendet har behandlats tidigare vid ett flertal tillfällen av fullmäktige
och styrelsen, senast vid KS § 284/13.10.2015 och KF §
85/22.10.2015, se ovanstående underlag från dessa två möten.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
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Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar frågan.
BESLUT:
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.

KF § 58/17.3.2016
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.
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KF § 59

FÖRLIKNINGSAVTAL

KS § 87/8.3.2016
Enligt uppgift finns ev. möjlighet att ingå förlikning med förre kommundirektören Rasmus Basilier rörande den tvist som föreligger mellan denne och kommunen.
Ordförandens förslag:
Styrelsen diskuterar möjligheten och beslutar eventuellt lämna ett förslag inför fullmäktige. Ett förslag till förlikningsavtal har tagits fram.
BESLUT:
Åsa Gustafsson anmälde jäv. Det konstaterades att jäv förelåg. Åsa
Gustafsson närvarade inte under punkten. Teres Backman utsågs till
sekreterare för punkten.
Jan-Anders Öström föreslog att avtalet omfattas och sänds till kommunfullmäktige för godkännande. Förslaget understöddes av Teres
Backman. Styrelsen beslutade enligt Jan-Anders Öströms förslag.
Enligt § 5 i Landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet är förslaget till förlikningsavtal inte offentligt förrän saken är
slutligt avgjord.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

KF § 59/17.3.2016
Åsa Gustafsson anmälde jäv. Fullmäktige konstaterade att jäv förelåg. Då mötet är offentligt närvarade Gustafsson under fullmäktiges
behandling av ärendet.
Fullmäktige utsåg Henrietta Hellström till sekreterare för denna paragraf.
Brage Eklund föreslår att kommunfullmäktige finner att utgående från
en bedömning av för- och nackdelar att förlikningsförlaget är godtagbart och i linje med kommunens intressen.
Förslaget vinner understöd.
Fullmäktige besluter enhälligt enligt förslag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Protokolljusterarnas signatur
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KF § 60

ECKERÖ UNGDOMSFÖRENING

KS § 88/8.3.2016
Konstruktivt samarbete har den senaste tiden genomförts med företrädare för Eckerö Ungdomsförening.
Tf. kommundirektörens förslag:
Eckerö kommun har erhållit information om att oklarheterna i bokföringen utretts och att de transaktioner som inte hört till ungdomsföreningen regleras genom ett avtal mellan berörda parter.
Eckerö kommun har därför inte längre några yrkanden mot EUF och
meddelar polisen det skriftligen. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande skriver under meddelandet till polisen.

BESLUT:
Enligt förslag. Därutöver informeras fullmäktige om beslutet.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
KF § 60/17.3.2016
Fullmäktige antecknade detta till kännedom.
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KF § 61

LEDAMOT I GEMENSAMMA RÄDDNINGSNÄMNDEN

KS § 24/8.2.2016
Eckerö kommun ingår i en gemensam räddningsnämnd omfattande
nio landskommuner. Området brand- och räddningsväsendet omfattar
handhavande, ledning, planering och administration av brand- och
räddningsväsendet samt befolkningsskyddet i kommunerna.
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige en ledamot i räddningsnämnden.
BESLUT:
Ordförande Mikael Selander förde fram gruppernas inlämnade förslag
att Kalle Björnhuvud föreslås bli ledamot i räddningsnämnden och
hans ersättare John Hilander.
Styrelsen beslutade föreslå inför fullmäktige att Kalle Björnhuvud utses till ledamot i räddningsnämnden och att hans ersättare är John
Hilander.

KF § 21/25.2.2016
Henrietta Hellström stödde styrelsens förslag. Ingen opponerade sig
mot styrelsens förslag. Fullmäktige beslutade utse Kalle Björnhuvud
till ledamot i gemensamma räddningsnämnden (för ”Räddningsområde Ålands landskommuner”) och John Hilander till ersättare.

KS § 89/8.3.2016
Enligt meddelande från Lennart Johansson, räddningschef, räddningsområde Ålands landskommuner, kan det konstateras att
sammansättningen av ledamöter i den gemensamma räddningsnämnden för Ålands landskommuner (RÅL) inte uppfyller bestämmelserna i 4 a § lagen om jämställdhet mellan kvinnor och
män (FFS 609/1986) som är tillämplig på Åland genom blankettlagstiftning.
Det finns inte något överenskommet förfarande mellan medlemskommunerna i RÅL hur denna situation ska hanteras och förProtokolljusterarnas signatur
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påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
25

Sammanträdesdatum
17.3.2016

slagsvis kan sedan den nya nämnden lyfta frågan och till nästa
period giva riktgivande förslag. Klart är dock att åtminstone fyra
kvinnor totalt måste utses till representanter i nämnden och emedan endast en medlemskommun (Lumparland) utsett en kvinna
som ordinarie medlem.
Tf. kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen diskuterar frågan.

BESLUT:
Sanna Söderlund föreslog att Gudrun Brändström utses till representant i RÅL. Förslaget vann inte understöd och förföll därmed.
Styrelsen föreslog därmed ingen ändring gällande representant
och ersättare i RÅL.
Frågan om hur 4 a § lagen om jämställdhet mellan kvinnor och
män (FFS 609/1986), som är tillämplig på Åland genom blankettlagstiftning, ska uppfyllas vid tillsättning av representanter i RÅL
bör beredas av RÅL nuvarande mandatperiod.
Styrelsen sände detta till fullmäktige för kännedom.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

KF § 61/17.3.2016
Fullmäktige antecknade detta till kännedom.
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KF § 62

ANMÄLNINGSÄRENDEN

-

Preliminär information om bokslut 2015.

-

Svar från Ålands landskapsregering om Eckerö kommuns förslag
om hastighetsbegränsning Storby, se bilaga.

-

Information om läget rörande frågan om ”kommunernas socialtjänst/KST”: Styrelsen fattade 8.3.2016 beslut i § 71 att till Socialnämnden remittera ett förslag som bl.a. går ut på att Åland i framtiden indelas i tre socialvårdsområden och att denna fråga utreds
vidare av Ålands Kommunförbund, i enlighet med förväntad bekräftelse vid förbundsstämman 29.4.2016.

BESLUT:
Fullmäktige antecknade detta till kännedom.
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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.
§§ 42-45, 60-62
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.
§§ 46-59
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.

Fogas till protokollet
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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

Fogas till protokollet

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

