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Sammanträdesdatum
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KF § 79

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunfullmäktige 19.05.2016 § 79

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”.
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”.
Fullmäktige beslutade i 21.4.2016/§ 67 att 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).
Av beslutet 21.4.2016 framgår också följande: handlingarna finns
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.
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutsfört.
BESLUT:
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutsfört.

Protokolljusterarnas signatur
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KF § 80

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Kommunfullmäktige 19.05.2016 § 80

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.
Protokolljusteringen görs i enlighet med KF § 68/21.4.2016 med
elektroniska medel och ska vara genomförd senast vid en viss tidpunkt, som beslutas vid sammanträdet.

BESLUT:
Kalle Björnhuvud och Mikael Stjärnfelt valdes till protokolljusterare.
Protokolljusteringen görs i enlighet med KF § 68/21.4.2016 med
elektroniska medel och ska vara genomförd senast 20.5 kl. 14.00.
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KF § 81

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunfullmäktige 19.05.2016 § 81

Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Vid nästa fullmäktige tas frågan om kallelse till fullmäktige upp i syfte
att följa upp beslutet i § 67 21.4.2016, för en vidare diskussion om hur
kallelsen
och
föredragningslistan
cirkuleras
(elektroniskt/papperskopior etc).
Ärendet § 85 om Eckerö Ungdomsförening stryks från dagordningen
då föreningens styrelse återtagit sin begäran om utbetalning av hela
årsbidraget.
Ärendet § 91 Bokslut 2016 stryks från dagordningen, då det inte är
färdigberett.
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KF § 82

TIDPUNKT AVSLUTANDE AV 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)
BESLUT:
Kerstin Wikgren föreslog att fullmäktigemötena ska inledas kl.
19.00. Förslaget stöddes av Tommy Nordin.
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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.
Ordförande Anders Svebilius meddelade att frågan om en fast tid
för avslutande av fullmäktigemöten skulle tas upp vid nästa fullmäktigemöte.
Kommunfullmäktige 19.05.2016 § 82

BESLUT:
Frågan återremitterades för en utredning av, framförallt, om det är
vanligt förekommande i andra kommuner att det finns en fastlagd
sluttid för mötena.
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KF § 83

STYRDOKUMENT BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

Byggnadstekniska nämnden 19.04.2016 § 41
Byggnadstekniska nämnden 22.03.2016 § 4
Kommunstyrelse 16.02.2016 § 32
KS § 240/29.9.2015
Enligt budget 2015 är ett av verksamhetsmålen för den allmänna
förvaltningen att ompröva kommunens nämndstruktur.
Förslagsvis delas arbetet upp i flera delmoment:
1. Kartläggning av nuvarande organisation och framtagande av
alternativ till förändringar.
2. Behandling i kommunstyrelse och -fullmäktige och slutligt beslut om ny förvaltningsorganisation.
3. Framtagande av styrdokument så som förvaltningsstadga, instruktioner för eventuella nämnder och delgeringsordningar i
enlighet med av fullmäktige beslutad förvaltningsorganisation.
För att ärendet ska avancera snabbast möjligt bör utomstående
anlitas för det första delmomentet: att kartlägga nuvarande organisation och ta fram förslag på alternativ till förändringar. Detta bör
omfatta intervjuer med åtminstone ledande tjänstemän samt ordföranden för nämnder, styrelse och fullmäktige.
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att nuvarande organisation kartläggs
och att alternativ till förändringar tas fram till den 30 november. I
kartläggningen ska ingå åtminstone intervjuer med ledande tjänstemän samt presidier för nämnder, styrelse och fullmäktige.
Vidare beslutar kommunstyrelsen att befullmäktiga tf. kommundirektören att anlita utomstående för uppdraget inom ramen för
budgeterade medel.
BESLUT:
Enligt förslag.
KS § 295/27.10.2015
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att
Protokolljusterarnas signatur
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Tekniska Nämnden och Byggnads- och Miljönämnden slås samman fr.o.m. den 1 mars 2016. Inför sammanslagningen görs det
förberedelsearbete som är nödvändigt inom ramen för den förvaltningsreform som pågår, t.ex. framtagning av en instruktion för
den sammanslagna nämnden.

BESLUT:
Enligt förslag.

KF 91 §/12.11.2015
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar att Tekniska Nämnden och Byggnads- och Miljönämnden slås samman fr.o.m. den 1 mars 2016.
Inför sammanslagningen görs det förberedelsearbete som är nödvändigt inom ramen för den förvaltningsreform som pågår, t.ex.
framtagning av en instruktion för den sammanslagna nämnden.

KS § 363/17.12.2015
./.
Carolina Sandell, som i enlighet med KS § 240 29.9.2015 anlitades
för en kartläggning av kommunens förvaltning och för att ge alternativ
till förändringar, har sänt sin slutrapport daterad 4.12.2015 till kommunen, se bilaga § 363.

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen antecknar sig rapporten till kännedom och remitterar rapporten till kommundirektören för vidare beredning.

BESLUT:
Kommunstyrelsen antecknade sig rapporten till kännedom och översänder den till efter årsskiftet nytillträdda Kommunfullmäktige och
Kommunstyrelsen.
Styrelsen remitterade frågan om en översyn av existerande styrdokument och vid behov utarbetande av nya styrdokument, framförallt
för den nya byggnadstekniska nämnden och socialnämnden samt
förvaltningsstadgan, till kommundirektören för vidare beredning och
återrapportering till styrelsen.
Protokolljusterarnas signatur
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KS § 19/8.2.2016
KS § 363/17.12.2015 beslutade att slutrapport förvaltningsreform
sänds till nya styrelsen, se bilaga, och KF § 14/28.1.2016 sände
samma rapport om förvaltningsreform till styrelsen för beredning.
Enligt beslut av kommunfullmäktige (KF 91 §/12.11.2015) slås nuvarande tekniska nämnd och byggnads- och miljönämnd samman till en
gemensam nämnd fr.o.m. den 1 mars 2016. Utkast till instruktion och
delegeringsordning för den nya byggnadstekniska nämnden har tagits
fram av kommundirektören och stämts av med kommunteknikern/byggnadsinspektören, se bilaga. De läggs fram för styrelsen för
en första presentation.
./.
Vidare har i enlighet med styrelsebeslutet KS § 363/17.12.2015 vissa
förändringsförslag gjorts i Eckerö kommuns förvaltningsstadga, se bilaga.
./.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen remitterar utkasten till instruktion och delegeringsordning till
den kommande byggnadstekniska nämnden (BTN) för utlåtande.
Styrelsen bordlägger förändringsförslagen i förvaltningsstadgan till
påföljande styrelsemöte, med målsättningen att frågan kan föreläggas
fullmäktige färdigberedd inom februari månad.
I övrigt bordlägger styrelsen rapporten om förvaltningsreform till påföljande möte.

BESLUT:
Styrelsen återremitterade förvaltningsstadgan och slutrapporten till
kommundirektören.
Styrelsen remitterade utkasten till instruktion och delegeringsordning
till den kommande byggnadstekniska nämnden (BTN) för utlåtande
och återrapport till styrelsen senast den 31 mars.
KF 32 §/16.2.2016
Tf. kommundirektörens förslag
Styrelsen beslutar att namnet på den nya gemensamma nämnden
Byggnadstekniska nämnden förs in i Eckerö kommuns förvaltningsstadga där det behövs och att hänvisningarna till de två tidigare
nämnderna Byggnads- och miljönämnden samt Tekniska nämnden
Protokolljusterarnas signatur
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stryks. Dessa ändringar föreslås av styrelsen inför kommunfullmäktige.
Styrelsen beslutar vidare följande som en uppföljning på styrelsebeslut § 363/17.12.2015 (”Styrelsen remitterade frågan om en översyn
av existerande styrdokument och vid behov utarbetande av nya styrdokument, framförallt för den nya byggnadstekniska nämnden och
socialnämnden samt förvaltningsstadgan, till kommundirektören för
vidare beredning och återrapportering till styrelsen.”):
-

-

-

Kommundirektören får i uppdrag att utarbeta en uppdatering av
socialnämndens instruktion samt en delegeringsordning för socialförvaltningens tjänstemän. Kommundirektören återrapporterar
till styrelsen om detta.
Närings- och kulturnämnden får i uppdrag att så snart som möjligt
se över sin instruktion och på nödvändigt vis uppdatera sin instruktion och därvid i möjligast mån anpassa den till det upplägg
som instruktionen och delegeringsordningen för ny Byggnadstekniska nämnden har. Närings- och kulturnämnden återrapporterar
till styrelsen.
Skol- och fritidsnämnden får i uppdrag att så snart som möjligt se
över och på nödvändigt vis uppdatera sin instruktion/stadga och
därvid i möjligast mån anpassa den till det upplägg som instruktionen och delegeringsordningen för ny Byggnadstekniska nämnden har. Skol- och fritidsnämnden återrapporterar till styrelsen.

Styrelsen antecknar sig i övrigt slutrapporten om förvaltningsreform till
kännedom.

BESLUT:
Styrelsen återremitterar frågan till kommundirektören och ledande
tjänstemän för en översyn av instruktionerna för nämnderna samt förvaltningsstadgan i den utsträckning behov finns. Kommundirektören
återrapporterar till styrelsen, med syftet att förslagen till styrdokument
sedan kan översändas till respektive nämnd.
Styrelsen antecknade sig i övrigt slutrapporten om förvaltningsreform
till kännedom.
Byggnadstekniska nämnden 22.03.2016 § 4
Upptogs till behandling remitterade utkasten från Kommunstyrelsen
till instruktion och delegeringsordning till den kommande byggnadstekniska nämnden (BTN). Kommunstyrelsen önskar utlåtande och
återrapport senast den 31 mars.
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Instruktion enligt bilaga BTN § 4-2016 A
Delegeringsrätt enligt bilaga BTN § 4-2016 B
Byggnadstekniska nämnden 22.03.2016 § 4
FÖRSLAG:
Byggnadsinspektören föreslår att Byggnadstekniska nämnden diskuterar och kommenterar instruktionen samt skickar kommentarer till
styrelsen.
Byggnadstekniska nämnden 22.03.2016 § 4
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden (BTN) återremitterar, utkasten gällande
instruktioner och delegeringsordning för Byggnadstekniska nämnden,
tillbaka till Kommunstyrelsen.
BTN anser att dokumenten innehåller för många felaktigheter och
oklarheter, bl a felaktiga laghänvisningar, för att kunna ge ett strukturerat och klart utlåtande.
Byggnadstekniska nämnden 19.04.2016 § 41
Upptogs till behandling uppdaterat utkast till instruktioner för Byggnadstekniska nämnden samt delegeringsordning för Kommuntekniker/Byggnadsinspektören.
Instruktion enligt bilaga BTN § 41-2016 A
Delegeringsrätt enligt bilaga BTN § 41-2016 B
Byggnadstekniska nämnden 19.04.2016 § 41
FÖRSLAG:
Byggnadsinspektören föreslår att uppdaterat utkast till instruktioner
för byggnadstekniska nämnden samt delegeringsordning för Kommuntekniker/Byggnadsinspektör godkänns enligt bifogade utkast.
Byggnadstekniska nämnden 19.04.2016 § 41
BESLUT:
Enligt förslag.
__________
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KS § 129/21.4.2016

Se bilagor för utkast instruktion till Byggnadstekniska nämnden
och
utkast
till
delegeringsordning
för
kommuntekniker/byggnadsinspektör,
Tf. kommundirektörens förslag
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att instruktion till Byggnadstekniska nämnden och delegeringsordning för kommuntekniker/byggnadsinspektör godkänns i enlighet med bilagor.

BESLUT:
I det utkast till delegeringsordning som sänts till styrelsen från
Byggnadstekniska nämnden infogas följande som sista paragraf:
”§ 7 Ledning av byggnadstekniska förvaltningen
Beslut av arbetsledande karaktär, inkl. handhavande och fastställande av arbetstidsscheman, fattas av kommunteknikern/byggnadsinspektören.”
Styrelsen beslutade föreslå inför fullmäktige att instruktionen och
delegeringsordningen, med det nämnda tillägget, godkänns i enlighet med bilagor.

Kommunfullmäktige 19.05.2016 § 83
Se bilagor för styrelsen förslag till instruktion för Byggnadstekniska nämnden och delegeringsordning för kommuntekniker/byggnadsinspektör.
./.
BESLUT:
Fullmäktige beslutade fastställa instruktion för Byggnadstekniska
nämnden
och
delegeringsordning
för
kommuntekniker/byggnadsinspektör i enlighet med bilagor.
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KF § 84

GRUNDAVGIFT FÖR VATTEN 2016

Byggnadstekniska nämnden 19.04.2016 § 40
Kommunstyrelse 13.10.2015 § 264
Tekniska nämnden 23.09.2015 § 97
Upptogs till behandling grundavgiften för vatten år 2016, samt att föreslå den för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
TN § 56, 04.09.2014
Upptogs till behandling grundavgiften för vatten år 2015, samt att föreslå den för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
FÖRSLAG:
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att grundavgiften för vatten år 2015 är står oförändrad.
68,55 €/år på förbrukning mellan 0 – 300m³ (exklusive moms)
205,65 €/år på förbrukning mellan 300m³ - uppåt (exklusive moms)
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt godkänna förslaget.
KS § 192, 09.09.2014
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att grundavgiften
för vatten år 2015 står oförändrad.
68,55 €/år på förbrukning mellan 0 – 300m³ (exklusive moms)
205,65 €/år på förbrukning mellan 300m³ - uppåt (exklusive moms)
BESLUT:
Enligt förslag.
KF § 69, 18.09.2014
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt att grundavgiften för vatten år 2015 står
oförändrad.
68,55 €/år på förbrukning mellan 0 – 300m³ (exklusive moms)
205,65 €/år på förbrukning mellan 300m³ - uppåt (exklusive moms)
KS § 167, 4.6.2015
Protokolljusterarnas signatur
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Kommunfullmäktiges avsikt var att avgifterna hålls oförändrade
under åren 2014 och 2015. I beslutet skrevs felaktigt att avgifterna innehåller moms. Avgifterna skall fastställas exklusive
moms.
Avgifterna som fastställdes är:
Grundavgifter för vatten.
85,00 euro/år förbrukning mellan 0 - 300 m
255,00 euro/år förbrukning mellan 300 m3 – uppåt.

Avgifterna är exklusive moms.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige rättar felet
och fastställer grundavgiften för vatten för åren 2014 och 2015
till 85,00 euro/år exklusive moms förbrukning mellan 0 - 300 m3
255,00 euro/år exklusive moms förbrukning mellan 300 m3 –
uppåt. Avgifterna är exklusive moms.
BESLUT:
Enligt förslag.
KF § 44, 17.6.2015

BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige rättar felet
och fastställer grundavgiften för vatten för åren 2014 och 2015
till 85,00 euro/år exklusive moms förbrukning mellan 0 - 300 m3
255,00 euro/år exklusive moms förbrukning mellan 300 m3 –
uppåt. Avgifterna är exklusive moms.

TN § 97 23.09.2015
FÖRSLAG:
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att grundavgiften för vatten år 2016 är står oförändrad.
För förbrukning mellan 0 – 300m³
För förbrukning mellan 300m³ - uppåt

68,55 €/år
205,65 €/år

(exkl. moms)
(exkl. moms)

TN § 97 23.09.2015
BESLUT:
Tekniska nämnde besluter föreslå inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att grundavgiften för vatten år 2016 fastställs enligt
följande:
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.
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För förbrukning mellan 0 – 300m³
För förbrukning mellan 300m³ - uppåt

68,55 €/år
205,65 €/år

(exkl. moms)
(exkl. moms)

Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges beslut från 18.09.2014 fastställdes grundavgiften enligt följande:
För förbrukning mellan 0 – 300m³
För förbrukning mellan 300m³ - uppåt

68,55 €/år
205,65 €/år

(exkl. moms)
(exkl. moms)

04.06.2015 KS § 167 togs ärendet upp i kommunstyrelsen, där man
skriver:

”Kommunfullmäktiges avsikt var att avgifterna hålls oförändrade
under åren 2014 och 2015. I beslutet skrevs felaktigt att avgifterna innehåller moms. Avgifterna skall fastställas exklusive
moms.
Avgifterna som fastställdes är:
Grundavgifter för vatten.
85,00 euro/år förbrukning mellan 0 - 300 m
255,00 euro/år förbrukning mellan 300 m3 – uppåt.

Avgifterna är exklusive moms.”
I beredningen av ärendet har momsen felaktigt räknats in i avgifterna
och samtidigt angett i text skrivit att avgifterna är exklusive moms.
Avgifterna fastställdes enligt Kommunfullmäktiges beslut 17.06.2015
KF § 44.
Eftersom man i beredningen skrivit att Kommunfullmäktiges avsikt var
att avgifterna skulle hållas oförändrade under åren 2014 och 2015 så
tolkar Tekniska nämnden att Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges avsikt inte är i enlighet med beslutets utfall.
KS § 264/13.10.2015
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att
grundavgiften för vatten år 2016 fastställs oförändrade enligt följande:
För förbrukning mellan 0 – 300m³
För förbrukning mellan 300m³ - uppåt

68,55 €/år
205,65 €/år

(exkl. moms)
(exkl. moms)

BESLUT:
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
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Jan-Anders Öström understöder tf. kommundirektörens förslag.
Sanna Söderlund föreslår en höjning om 2 % på avgiften. Förslaget
vinner inget understöd och förfaller därmed.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att
grundavgiften för vatten år 2016 fastställs enligt följande:
För förbrukning mellan 0 – 300m³
För förbrukning mellan 300m³ - uppåt

68,55 €/år
205,65 €/år

(exkl. moms)
(exkl. moms)

KF § 69/22.10.2015
BESLUT:
Enligt förslag.
Byggnadstekniska nämnden 19.04.2016 § 40
Upptogs till behandling korrigering av grundavgifter för vattenförbrukning.
Grundavgifterna för vatten har felaktigt fastställts av KF § 69
22.10.2015 enligt följande:
För förbrukning mellan 0 – 300m³
För förbrukning mellan 300m³ - uppåt

68,55 €/år
205,65 €/år

(exkl. moms)
(exkl. moms)

Avsikten var att grundavgifterna skulle fastställas enligt följande:
För förbrukning mellan 0 – 300m³
För förbrukning mellan 300m³ - uppåt

85,00 €/år
255,00 €/år

(exkl. moms)
(exkl. moms)

Byggnadstekniska nämnden 19.04.2016 § 40
FÖRSLAG:
Kommunteknikern föreslår att Byggnadstekniska nämnden förordar
att kommunstyrelsen korrigerar grundavgifterna för vatten enligt följande:
För förbrukning mellan 0 – 300m³
För förbrukning mellan 300m³ - uppåt

85,00 €/år
255,00 €/år

(exkl. moms)
(exkl. moms)

Byggnadstekniska nämnden 19.04.2016 § 40
BESLUT:
Protokolljusterarnas signatur
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Enligt förslag.
__________
KS § 130/26.4.2016

Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att grundavgifterna för vatten för 2016 korrigeras enligt följande:
För förbrukning mellan 0 – 300m³
För förbrukning mellan 300m³ - uppåt

85,00 €/år
255,00 €/år

(exkl. moms)
(exkl. moms)

BESLUT:
Enligt förslag.
Kommunfullmäktige 19.05.2016 § 84

BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutade att grundavgifterna för vatten för 2016
korrigeras enligt följande:
För förbrukning mellan 0 – 300m³
För förbrukning mellan 300m³ - uppåt

85,00 €/år
255,00 €/år

(exkl. moms)
(exkl. moms)
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KF § 85

ECKERÖ UNGDOMSFÖRENING: UTBETALNING AV VERKSAMHETSBIDRAG

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.
KS § 133/26.4.2016
Årsmöte har hållits av Eckerö Ungdomsförening 18.4.2016, se bilagt protokoll. Av protokollet framgår att en ny styrelse för EUF har
valts. Styrelsen för EUF har tillträtt.
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat (KS § 56/16.2.2016, KS §
103/22.3.2016, KS § 113/12.4.2016) att betala vissa fakturor för
EUF, vilka avräknas från det bidrag till EUF som frystes under
2015 och fortsättningsvis under 2016.
Ytterligare en faktura har inkommit till kommunen, vilken kan betalas och avräknas från det innehållna bidraget till EUF :
Feja

289,17 euro

Efter betalning av denna faktura skulle 33,37 euro återstå av bidraget fr.o.m. januari-t.o.m. februari.
Om bidragen i.o.m. den nya styrelsens tillträde inte längre är
frysta kan 33,37 euro utbetalas för perioden t.o.m. februari månads utgång och fr.o.m. mars kan för resten av kalenderåret 2016
Protokolljusterarnas signatur
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5 000 euro utbetalas.

För 2017 ska, i enlighet med kommunfullmäktiges budgetbeslut,
anhållan med ingivande av komplett bokslut göras av EUF, lämpligen i tid så att det kan behandlas i höstens budgetförhandlingar.
BESLUT:
Styrelsen beslutar att fakturan från Feja om 289,17 euro betalas
och avräknas från det innehållna bidraget till EUF.
Efter betalning av denna faktura återstår totalt 5 033,37 euro i
verksamhetsbidrag från kommunen till EUF för kalenderåret 2016.
Styrelsen beslutar att resten av verksamhetsbidraget för februari,
mars, april och maj betalas ut till EUF i enlighet med fullmäktiges
budgetbeslut 10.12.2015 § 109, totalt 1 533,37 euro.
Resterande del av bidraget för 2016 utgörs av 3 500 euro.
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att resterande 3 500 euro
för 2016 utbetalas till EUF så snart som möjligt.
För 2017 ska, i enlighet med kommunfullmäktiges budgetbeslut
10.12.2015 § 109, anhållan med ingivande av komplett bokslut
göras av EUF, i tid så att det kan behandlas i höstens budgetförhandlingar

Kommunfullmäktige 19.05.2016 § 85

BESLUT:
Under § 81 ovan beslutade kommunfullmäktige att stryka denna
punkt.
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KF § 86

MOTION 10.12.2015 OM KOMMUNALT SAMARBETE

Socialnämnden 04.04.2016 § 50

Hänv: Bilaga Motion om kommunlat sammarbete
Vid kommunfullmäktige 10.12.2015 ingavs en motion om kommunalt
samarbete, se bilaga. Fullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att
bereda motionen, § 99/10.12.2015.
Motionsingivaren hemställer om att kontakt tas i skyndsam ordning
med Hammarland och andra kommuner, företrädesvis kommunerna
på norra Åland, rörande möjligheterna till samarbete främst inom den
sociala sektorn för utarbetande av samarbetsavtal. Förslagsvis riktar
kommunen också en begäran/förfrågan om att få delta i de presidiemöten som ordnas på Norra Åland 1-3 gånger per år för att delta i
diskussioner om framtida samarbetsmöjligheter. Sonderingar bör
även göras inom Byggnadsnämndens verksamhetsområde för att
möjliggöra ett samarbete med andra kommuner om byggnadsinspektion. Eckerö och andra mindre kommuner är sårbara idag med endast
en tjänsteman och ärenden samlas lätt på hög under ledigheter och
eventuella sjukperioder.
I sammanhanget kan noteras att samarbetsgruppen HammarlandEckerö har inlämnat slutrapport.
Kommunstyrelsen har remitterat frågan om kontakter i syfte att diskutera behov av, och ev. sondera om möjligheter till, samarbetsavtal
inom den sociala sektorn till socialnämnden, med tillägget att ärendet
bör tas upp samtidigt som relevanta delar (strecksatser 4 och 6) av
rapporten från samarbetsgruppen Hammarland-Eckerö, se paragraf
ovan.
Vid diskussionen i socialnämnden beaktas vad som f.n. är känt om
utvecklingen av en gemensam socialtjänst för kommunerna (KST).

FÖRSLAG
Socialnämnden hänvisar Motionsingivaren till kommunstyrelsens behandling av ärendet.

BESLUT:
Enligt förslag.
Protokolljusterarnas signatur
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KS § 145/10.5.2016
Den grupp som inrättades för att diskutera samarbete EckeröHammarland behandlas av styrelsen under beslutsparagrafen ovan, §
144. Under den punkten behandlas ett med Hammarland gemensamt
framtaget förslag att inrätta en gemensam samarbetsgrupp för vissa
frågor.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att motionen besvaras på följande
vis:
Motionen syfte rör samarbete med Hammarland och detta uppnås
genom att en gemensam kommitté har inrättas, med representanter
både från Eckerö och Hammarland, se beslutsparagraf KS
§144/10.5.2016 ovan. Som framgår under KS § 144/10.5.2016 ovan
ska kommittén ta upp följande frågor:
- Utredning av kommunernas möjliga alternativ till medlemskap i
De gamlas hem k.f.
- Tekniska sidan, samarbete eller försäljning av tjänster
- Sociala sidan, samarbete eller försäljning av tjänster
Styrelsen föreslår vidare inför fullmäktige följande ställningstaganden
rörande vissa specifika förslag i motionen:
1) Vad specifikt gäller att "kontakt ska tas med Hammarland och
andra kommuner, företrädesvis kommunerna på norra Åland, rörande möjligheterna till samarbete främst inom den sociala sektorn för utarbetande av samarbetsavtal", bedömer styrelsen att
det f.n. inte är möjligt att få respons av andra kommuner ang. att
utarbeta ytterligare samarbetsavtal, med tanke på att förhandlingsansträngningar f.n. fokuserar på frågan om "Kommunernas
Socialtjänst/KST".
2) Vad gäller frågan om att kommunen riktar en begäran/förfrågan
om att ”få delta i de presidiemöten som ordnas på Norra Åland 13 gånger per år för att delta i diskussioner om framtida samarbetsmöjligheter" bedömer styrelsen att det f.n. inte är aktuellt.
3) Vad gäller frågan om att sondera med andra kommuner "inom
Byggnadsnämndens verksamhetsområde för att möjliggöra ett
samarbete med andra kommuner om byggnadsinspektion”, så
genomförs det f.n. på tjänstemannanivå av kommundirektören.
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BESLUT:
Enligt förslag.

Kommunfullmäktige 19.05.2016 § 86
Motionen återfinns i bilaga.
./.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KF § 87

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 vidare beredning.

KS § 146/10.5.2016
Kommunfullmäktige beslutade 21.4.2016 i § 75 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.”
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen informerar fullmäktige om följande med anledning av frågorna i den inlämnade motionen:
Kommunfullmäktige beslutade 21.4.2016 i § 75 att formuleringarna i §
25 kap. 10 om varningsförfarande ändras i Eckerö kommuns förvaltningsstadga till följande lydelse, ändringarna i fet stil:
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”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.”
Ansvaret för att inleda utredning och anhängigöra beredning av en
skriftlig varning ligger således i.o.m. ändringen i förvaltningsstadgan
på kommundirektören, i egenskap av kommunens högste tjänsteman
och arbetarskyddschef, tillsammans med anställande myndighets
presidium och ledande tjänsteman inom förvaltningsgrenen ifråga.
Eckerö kommun följer vidare den vägledning som Arbetarskyddsförvaltningen i Finland ger angående varningsinstrumentet, se t.ex.
hemsidan
http://www.tyosuojelu.fi/web/sv/anstallningsforhallande/direktionsrattintegritetsskydd-och-varning. Där framgår bl.a. att om man begår
misstag i arbetet eller försummar sina arbetsuppgifter kan ens överordnade ge en varning.
Tillämpningen av varningsinstrumentet sker på samma vis för alla anställda. Av den nyantagna texten förvaltningsstadgan framgår att varning aktualiseras i samråd med nämndernas presidium. Nämnden
deltar och hålls informerad på detta vis.
BESLUT:
Enligt förslag.
Kommunfullmäktige 19.05.2016 § 87
Motionen återfinns i bilaga.

BESLUT:
Enligt förslag.
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KF § 88

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:
- 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 någar tillfällen kunnat tas
ut i ledighet. Antalet inarbetade timmar har istället ökat mycket.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
27

Sammanträdesdatum
19.05.2016
-

I budgetförhandlingarna blev överenskommelsen att byråsekreterare
om 60 % skulle arbeta inom byggnadstekniska kansliet.
Arbetet med arbetarskyddsfrågorna 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
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.

KS § 134/26.4.2016
Gruppen som tillsatts av styrelsen kommer att ha ett möte
29.4.2016.
Tf. kommundirektörens förslag:
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Styrelsen diskuterar frågan.

BESLUT:
Styrelsen diskuterade frågan och inväntar arbetsgruppens möte
29.4.2016.

KS § 148/10.5.2016
Den tillsatta gruppen bestående av styrelsens presidium, kommundirektören och Janne Fagerström hade ett möte med kommunteknikern/byggnadsinspektören 29.4.
Vid mötet enades gruppen om att lägga fram förslag med följande
element för styrelsen:
1) En resurs, benämnd ”tekniker”, på 100% med byggnadsteknisk
kompetens rekryteras till byggnadstekniska kansliet. En person
med ”teknisk utbildning, företrädesvis med högskoleutbildning” sökes i utlysning. Kollektivavtalet TS utgör utgångspunkt
för lönen, som sedan läggs på sådan nivå att den motsvarar
den rekryterade personens kompetens.
Den som rekryteras ska ha kapacitet att i det väsentliga kunna
upprätthålla kommunteknikerns/byggnadsinspektörens tjänst
vid dennas frånvaro. Kommunteknikern/byggnadsinspektören
innehar fortsatt arbetsledande ansvar och ansvar för budget
m.m., i enlighet med arbetsuppgifterna i bl.a. instruktionen för
Byggnadstekniska nämnden och i kommunteknikerns/byggnadsinspektörens delegeringsordning.
Grund för att det finns behov av förstärkningen ifråga utgörs
bl.a. av att kommunteknikerns/byggnadsinspektörens plussaldo ligger på hundratals timmar. Ekonomisk grund utgörs
bl.a. av det faktum att kommunen lägger stora summor på att
betala för olika slags projektverksamhet (se bilaga), som dock
ofta innebär att kommunteknikern/ byggnadsinspektören lägger ner mycket tid på att ta fram underlag för projektet, vägleda
och följa upp projektet ifråga.
2)
Ekonomisk ersättning betalas till kommunteknikern/
byggnadsinspektören för timmar som inarbetats av henne enligt
överenskommelse med kommunteknikern/ byggnadsinspektören.
Målet är dock att en del av den inarbetade tiden ska kunna tas ut i
ledighet av kommunteknikern/ byggnadsinspektören. Se exempel i
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bilaga på beräkning av kostnaderna för att betala en del av timmarna.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen diskuterar frågan.
BESLUT:
Styrelsen beslutade att i enlighet med Eckerö kommuns förvaltningsstadga 7:4 behandla ärendet vid ett fortsatt sammanträde påföljande dag 11.5.
Styrelsen överenskom vid det fortsatta styrelsemötet 11.5 kl.
19.00 att föreslå följande inför fullmäktige:
En resurs, benämnd ”tekniker”, på 100% med byggnadsteknisk
kompetens rekryteras till byggnadstekniska kansliet.
En person med ”teknisk utbildning, företrädesvis med högskoleutbildning” sökes i utlysning. Kollektivavtalet TS utgör utgångspunkt
för lönen, som sedan läggs på sådan nivå att den motsvarar den
rekryterade personens kompetens. En arbetsbeskrivning för personen ifråga tas fram.
Den som rekryteras ska ha kapacitet att i det väsentliga kunna
upprätthålla kommunteknikerns/byggnadsinspektörens tjänst vid
dennas frånvaro. Kommunteknikern/byggnadsinspektören innehar
fortsatt arbetsledande ansvar och ansvar för budget m.m., i enlighet med arbetsuppgifterna i bl.a. instruktionen för Byggnadstekniska nämnden och i kommunteknikerns/byggnadsinspektörens
delegeringsordning.
Ekonomisk grund utgörs bl.a. av det faktum att kommunen lägger
stora summor på att betala för olika slags projektverksamhet (se
bilaga).
Ekonomisk ersättning betalas till kommunteknikern/ byggnadsinspektören för timmar som inarbetats av henne enligt överenskommelse med kommunteknikern/ byggnadsinspektören. Målet är
dock att en del av den inarbetade tiden ska kunna tas ut i ledighet
av kommunteknikern/ byggnadsinspektören. Se exempel i bilaga
på beräkning av kostnaderna för att betala en del av timmarna.
Under förutsättning att fullmäktige omfattar ovannämnda förslag
föreslås att arbetsgivargruppen enligt Eckerö kommuns förvaltningsstadga 9:2 ges i uppgift att handha rekryteringen.
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Under förutsättning att fullmäktige omfattar ovannämnda förslag
föreslås att tilläggsbudget begärs mot slutet av kalenderåret för
kostnaden ifråga. För information om löneläget, se bilaga.

Kommunfullmäktige 19.05.2016 § 88

Tre bilagor:
o Projektkostnader 2014-2015
o Beräknade kostnader ev. betalning av ackumulerade timmar
o Löneläget på området
BESLUT:
Fullmäktige beslutade att ge kommunens arbetsgivargrupp enligt Eckerö kommuns stadga 9:2 (kommunfullmäktiges samt kommunstyrelsens presidier) i uppgift att i brådskande ordning gå vidare med rekryteringsprocessen och återrapportera till styrelsen.
Styrelsen bereder i brådskande ordning ett ärende om inrättande av
en ny tjänst och återkommer till fullmäktige rörande alla aspekter av
frågan.
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Dnr: KANSLI 85/2016
KF § 89

ECKERÖ KOMMUNS FLAGGPOLICY

Inom Eckerö kommun tillämpas en praxis gällande flaggning, baserat
på gällande lag- och regelverk. Praxis ifråga finns nertecknad i bilaga.
./.
Av bilagan framgår bl.a. följande (för ytterligare detaljer, se bilagan):
Flaggning sker på de tre officiella flaggdagarna på Åland (dagen för
högtidlighållande av Ålands demilitarisering och neutralisering den 30
mars, Ålands flaggas dag sista söndagen i april samt Självstyrelsedagen den 9 juni). Vidare sker flaggning också på följande dagar:
Den 1 maj (arbetets dag)
Mors dag (andra söndagen i maj)
Midsommardagen (Finlands flaggas dag)
Fars dag (andra söndagen i november)
Den 6 december (Finlands självständighetsdag)
Valdagar (lagtings- och kommunalval, presidentval, riksdagsval, val
till Europaparlamentet)
Flaggning sker på alla kommunens flaggstänger som finns vid kommunala inrättningar (kommunkansliet, Solgården, Ekergården, skolan).
Flaggorna hissas kl. 8.00 och halas vid solnedgång, dock senast kl.
21.00 sommartid. Undantag är midsommar, då flaggor hissas på midsommarafton kl. 18.00 och halas midsommardagen kl. 21.00 samt
valdagar då flaggan hissas innan vallokalerna öppnas och halas då
vallokalerna stänger.
Flagghissning och halning ombesörjes av kommunens servicemän.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att bilagda flaggpolicy ska gälla för
Eckerö kommun.

BESLUT:
Enligt förslag.
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Kommunfullmäktige 19.05.2016 § 89
Styrelsens förslag till flaggpolicy i bilaga.
BESLUT:
Fullmäktige fastställde en flaggpolicy för Eckerö kommun enligt bilaga.
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KF § 90

REMISS LANDSKAPSREGERINGENS FÖRSLAG VALFRÅGOR

Kommunfullmäktige 21.04.2016 § 74

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.

KS § 156/10.5.2016
Kommunfullmäktige beslutade 21.4.2016 i § 74 att remissen rörandefråga 1) för Eckerö kommuns räkning besvaras med att åldern för
rösträtt i kommunalval och rådgivande folkomröstningar inte bör sänkas till 16 år.
Övriga tre punkter i remissen är följande (för detaljer se bilagd remiss
och bilagd slutrapport):
Punkt 2 handlar om antalet kandidater som får ställas upp av en valmansförening, en etablerad kommunal politisk förening, en lokal förening eller ett valförbund på en kandidatlista i kommunalvalet. LandProtokolljusterarnas signatur
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skapsregeringen vill ha synpunkter på att sätta ett maximiantal, t.ex.
45 personer. Kommunen anmodas också komma med egna synpunkter.
I punkt 3 vill landskapsregeringen ha synpunkter på i stort följande:
”Förslaget innebär att röstning per internet införs på försök i valet
2019, men endast i lagtingsvalet och endast för bortaålänningar. Förslaget innebär också att LL om rådgivande kommunala folkomröstningar (ÅFS 1998:20) kompletteras så att förtidsröstning per internet
möjliggörs. Ett lagförslag om ändring av LL om rådgivande kommunala folkomröstningar planeras till hösten 2016.”
I punkt 4 sägs att landskapsregeringen vill ha synpunkter på övriga
förslag i rapporten, dvs de som finns i kap. 6. Landskapsregeringen
önskar att kommunerna och deras valmyndigheter meddelar ytterligare förslag till ändringar och reformer ifall sådana förslag finns.
Också frågor om separat röstbås och ogiltiga röster berörs.

Tf. kommundirektörens förslag:
Enligt Eckerö kommuns förvaltningsstadga § 4 kap. 5 besvarar styrelsen landskapsregeringens remisser. Eftersom de nu aktuella frågorna
är av politisk betydelse lägger styrelsen fram följande förslag för fullmäktiges avgörande:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att remissen besvaras på följande
vis rörande punkterna 2-4:
Punkt 2 handlar om antalet kandidater som får ställas upp av en valmansförening, en etablerad kommunal politisk förening, en lokal förening eller ett valförbund på en kandidatlista i kommunalvalet. Landskapsregeringen vill ha synpunkter på att sätta ett maximiantal, t.ex.
45 personer. Kommunen anmodas också komma med egna synpunkter.
Ang. landskapsregeringens förslag om ett maximiantal kandidater om
45 personer på lista har Eckerö kommun följande synpunkter:
För en kommun av Eckerös storlek (935 invånare 31.12.2015) har en
begränsning av antalet kandidater i de aktuella föreningarnas eller
förbundens kandidatlistor inte egentligen någon praktisk betydelse.
De verkningar som anges i rapporten i kap. 4 (fler män ställer
upp/”övertalas”, oseriös hantering etc) av att inte ha en maximigräns,
har åtminstone hittills inte varit märkbara i Eckerö. Antalet kandidater
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på listorna har hittills inte heller kommit upp i det ett antal av de storleksordningar som diskuteras (30-45 kandidater).
I punkt 3 vill landskapsregeringen ha synpunkter på följande: ”Förslaget innebär att röstning per internet införs på försök i valet 2019,
men endast i lagtingsvalet och endast för bortaålänningar. Förslaget
innebär också att LL om rådgivande kommunala folkomröstningar
(ÅFS 1998:20) kompletteras så att förtidsröstning per internet möjliggörs. Ett lagförslag om ändring av LL om rådgivande kommunala
folkomröstningar planeras till hösten 2016.”
Eckerö kommun stödjer förslaget. Kommunen vill därutöver tillägga
följande:
För kommunernas del handlar det således endast om att röstning per
internet ska användas för förtidsröstning i rådgivande kommunala
folkomröstningar. I rapporten ifråga sägs i kap. 5 t.ex. att internetomröstning i kommunalvalen inte föreslås i detta skede utan att det är
brevröstning som fortsättningsvis ska gälla för kommunalvalen för sådana grupper som är röstberättigade i kommunalvalet, men tillfälligt
befinner sig utanför Åland, t.ex. sjömän. Från Eckerö kommuns synvinkel vore det mycket effektivt och tidsbesparande, både för den röstande och den kommunala centralnämnden, om röstning per internet
kunde använda för förtidsröstning i kommunalval.
I Punkt 4 önskar landskapsregeringen önskar motta synpunkter på
övriga förslag i rapporten, d.v.s. de som återges i kap. 6 i rapporten.
Eckerö kommun har följande kommentarer rörande övriga förslag:
- Det är rimligt att förvaltningen tillhandahåller en sekreterare till
centralnämnden. Så har i princip varit fallet i Eckerö kommun.
- Eckerö kommun instämmer i att tydligare jävsbestämmelser bör
införas.
- Meddelanden bör, såsom föreslås, koordineras bättre. Kommunernas första meddelanden samordnas eller slås ihop. Hela kandidatsammanställningar behöver inte meddelas i tidningen.
- De allmänna förtidsröstningsställena bör koordineras bättre. Det
vore mycket bra om förtidsrösterna, såsom föreslås, kan börja räknas
tidigare.
- Det vore bra om bestämmelserna om att förtidsrösterna ska
”blandas” tas bort.
Utöver ovanstående har landskapsregeringen också efterfrågat information om de ogiltiga rösterna och om röstbåsarrangemang: I
kommunalvalet i Eckerö var totalt 29 röster ogiltiga. Av dem var 17
röstsedlar blanka. På 8 röstsedlar hade ett lagtingsnummer angivits.
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På 2 röstsedlar var numret otydligt och 2 röstsedlar hade en obehörig
anteckning. I Eckerö hade man inte skilda röstbås. Inte heller gav
man ut en valsedel i taget. Det vore sannolikt mycket bra att ha skilda
valbås och införa att man ger ut en valsedel i taget.
BESLUT:
Susann Fagerström föreslog att det inte skulle ingå i Eckerö kommuns remissvar att kommunen ställer sig positiv till förtidsröstning via
internet. Förslaget vann inte understöd.
John Hilander och Teres Backman stödde kommundirektörens förslag. Därmed beslutade styrelsen föreslå inför fullmäktige att remissen besvaras på följande vis:
Punkt 2 handlar om antalet kandidater som får ställas upp av en valmansförening, en etablerad kommunal politisk förening, en lokal förening eller ett valförbund på en kandidatlista i kommunalvalet. Landskapsregeringen vill ha synpunkter på att sätta ett maximiantal, t.ex.
45 personer. Kommunen anmodas också komma med egna synpunkter.
Ang. landskapsregeringens förslag om ett maximiantal kandidater om
45 personer på lista har Eckerö kommun följande synpunkter:
För en kommun av Eckerös storlek (935 invånare 31.12.2015) har en
begränsning av antalet kandidater i de aktuella föreningarnas eller
förbundens kandidatlistor inte egentligen någon praktisk betydelse.
De verkningar som anges i rapporten i kap. 4 (fler män ställer
upp/”övertalas”, oseriös hantering etc) av att inte ha en maximigräns,
har åtminstone hittills inte varit märkbara i Eckerö. Antalet kandidater
på listorna har hittills inte heller kommit upp i det ett antal av de storleksordningar som diskuteras (30-45 kandidater).
I punkt 3 vill landskapsregeringen ha synpunkter på följande: ”Förslaget innebär att röstning per internet införs på försök i valet 2019,
men endast i lagtingsvalet och endast för bortaålänningar. Förslaget
innebär också att LL om rådgivande kommunala folkomröstningar
(ÅFS 1998:20) kompletteras så att förtidsröstning per internet möjliggörs. Ett lagförslag om ändring av LL om rådgivande kommunala
folkomröstningar planeras till hösten 2016.”
Eckerö kommun stödjer förslaget. Kommunen vill därutöver tillägga
följande:
För kommunernas del handlar det således endast om att röstning per
internet ska användas för förtidsröstning i rådgivande kommunala
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folkomröstningar. I rapporten ifråga sägs i kap. 5 t.ex. att internetomröstning i kommunalvalen inte föreslås i detta skede utan att det är
brevröstning som fortsättningsvis ska gälla för kommunalvalen för sådana grupper som är röstberättigade i kommunalvalet, men tillfälligt
befinner sig utanför Åland, t.ex. sjömän. Från Eckerö kommuns synvinkel vore det mycket effektivt och tidsbesparande, både för den röstande och den kommunala centralnämnden, om röstning per internet
kunde använda för förtidsröstning i kommunalval.
I Punkt 4 önskar landskapsregeringen önskar motta synpunkter på
övriga förslag i rapporten, d.v.s. de som återges i kap. 6 i rapporten.
Eckerö kommun har följande kommentarer rörande övriga förslag:
- Det är rimligt att förvaltningen tillhandahåller en sekreterare till
centralnämnden. Så har i princip varit fallet i Eckerö kommun.
- Eckerö kommun instämmer i att tydligare jävsbestämmelser bör
införas.
- Meddelanden bör, såsom föreslås, koordineras bättre. Kommunernas första meddelanden samordnas eller slås ihop. Hela kandidatsammanställningar behöver inte meddelas i tidningen.
- De allmänna förtidsröstningsställena bör koordineras bättre. Det
vore mycket bra om förtidsrösterna, såsom föreslås, kan börja räknas
tidigare.
- Det vore bra om bestämmelserna om att förtidsrösterna ska
”blandas” tas bort.
Utöver ovanstående har landskapsregeringen också efterfrågat information om de ogiltiga rösterna och om röstbåsarrangemang: I
kommunalvalet i Eckerö var totalt 29 röster ogiltiga. Av dem var 17
röstsedlar blanka. På 8 röstsedlar hade ett lagtingsnummer angivits.
På 2 röstsedlar var numret otydligt och 2 röstsedlar hade en obehörig
anteckning. I Eckerö hade man inte skilda röstbås i valet 2015. Inte
heller gav man ut en valsedel i taget. Det vore sannolikt mycket bra
att ha skilda valbås och införa att man ger ut en valsedel i taget.
Kommunfullmäktige 19.05.2016 § 90
Landskapsregeringen remiss och rapporten om valfrågorna återfinns i
bilagor.

BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 80/2016
KF § 91

BOKSLUT 2015

I Kommunallagen (1997:73) för Landskapet Åland stadgas i § 67:
”Om kommunens bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut gäller,
utöver vad som bestämts i denna lag, i tillämpliga delar vad som
stadgas i bokföringslagen (FFS 655/1973)”.
I enlighet med samma lag § 68 är kommunens räkenskapsperiod ett
kalenderår. Styrelsen skall göra upp ett bokslut för varje räkenskapsperiod och överlämna bokslutet till fullmäktige före utgången av juni
månad året efter räkenskapsperioden. I bokslutet skall ingå en resultaträkning, en balansräkning och bilagor till dem samt en översikt
över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. I verksamhetsberättelsen skall styrelsen redogöra för hur de mål för verksamheten
och ekonomin som fullmäktige ställt upp har nåtts, samt för väsentliga
frågor som gäller kommunens förvaltning och ekonomi som inte redovisas i resultaträkningen eller balansräkningen.
I enlighet med kommunallagen § 70 skall styrelsen, när verksamhetsberättelsen överlämnas, föreslå åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat och för att balansera ekonomin.
./.
Balansbok 2015 återfinns i bilaga.
Räkenskapsperiodens underskott är 43 744,46 euro.
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens underskott på 43 744,46 euro överförs till kontot överskott
från tidigare år. Överföringen medför att det ackumulerade överskottet uppgår till 3 960 082,34 €.
Därtill beslutar kommunstyrelsen att:
- godkänna bokslutet för år 2015.
- underteckna handlingarna samt överlämna handlingarna till revisorerna för slutrevision.
Därmed överlämnar kommunstyrelsen bokslutet till kommunfullmäktige.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Kommunfullmäktige 19.05.2016 § 91
Det av kommunstyrelsen godkända bokslutet återfinns i bilaga.
BESLUT:
Enligt § 81 ovan beslutades att ärendet stryks från dagordningen vid
detta möte.
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KF § 92

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Kommunfullmäktige 19.05.2016 § 92
Följande ärenden för kommunfullmäktiges information:

-

Skatteinkomster per sista april 2016, se bilaga.

-

Information vissa personalfrågor:
o
o
o

Kommunstyrelsen har anställt Berit Metsik som ordinarie
byråsekreterare.
Benjamin Sidorov började 9.5. sin anställning som socialarbetare för resterande del av innevarande år.
Vikarie fritidsledare rekryteras f.n., det planeras att vikarien inleder arbetet i början av augusti.
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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: 79-82, 85, 91, 92
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.
§§ 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90
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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