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Sammanträdesdatum
19.01.2017
KF § 1

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

I enlighet med § 40 Kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland
utövar den ledamot som längst innehaft ett fullmäktigeuppdrag i
kommunen ordförandeskapet tills val av presidium för 2017 slutförts.
Ronald Karlsson har innehaft fullmäktigeuppdrag längst och utövar
ordförandeskapet tills valförrättningen slutförts.
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 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:
Protokolljusterarnas signatur

Ordf.
Sekr.

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
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Roland Karlsson är ordförande under mötets första del. Den ordinarie
ordförande för mötet väljs under § 4. Mötet konstateras lagenligt
sammankallat och beslutsfört.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
19.01.2017
KF § 2

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.
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:
Till protokolljusterare väljs Rune Söderlund och Tage Mattson. Protokolljusteringen görs i enighet med KF § 68/21.4.2016 med elektroniska medel och skall vara genomförd senast klockan 18.00 den
20.1.2017.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
19.01.2017
KF § 3

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner Tf. socialarbetare Benjamin Sidorov
som sekreterare under mötet. Sidorov beviljas yttranderätt vid ärenden under mötet.
Därmed fastställs föredragningslistan.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
19.01.2017
KF § 4

VAL AV KOMMUNFULLMÄKTIGES ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE 2017

Enligt § 40 Kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland väljer
fullmäktige bland sina ledamöter en ordförande och högst två vice
ordföranden. Presidiet väljs för ett år i sänder. Hela presidiet väljs vid
samma valförrättning.
Den ledamot som längst innehaft ett fullmäktigeuppdrag i kommunen
utövar ordförandeskapet tills valförrättningen slutförts. Om flera av ledamöterna har tillhört fullmäktige lika lång tid, utövas ordförandeskapet av den ledamot som är äldst av dessa.
Valet torde förrättas så att fullmäktige föreslår kandidater till posterna.

BESLUT:
Brage Eklund föreslår Anders Svebilius som ordförande och Rune
Söderlund som vice ordförande för kommunfullmäktige 2017.
Kommunfullmäktige väljer Anders Svebilius som ordförande och
Rune Söderlund som vice ordförande för kommunfullmäktige 2017.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
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KF § 5

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÖTESORDNING 2017

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med § 37 i förvaltningsstadga
för Eckerö kommun om sin mötesordning. Utöver ordinarie sammanträden kan fullmäktiges kallas till möte då styrelsen eller minst en
fjärdedel av kommunfullmäktiges ledamöter begär det för ett visst
ärende eller då fullmäktiges ordförande anser att det behövs.
Särskilda omständigheter eller helger kan tillfälligt påkalla annan ordning.
Kommunfullmäktige har i regel sammankallats till ordinarie möte den tredje
torsdagen i månaden under 2016. Uppehåll gjordes i juli och augusti.

BESLUT:
Kommunfullmäktige sammankallar till ordinarie möte den tredje torsdagen i månaden under 2017.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
19.01.2017
KF § 6

ÄNDRING AV PRISET PÅ PERSONALMÅLTID

KS § 63/8.3.2016

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.

KS § 405/13.12.2016
Skatteförvaltningen har i december 2016 fastställt följande rörande kostförmån för år 2017:
”Värdet av en kostförmån är 6,40 euro per måltid om summan av
de direkta kostnader som arbetsgivaren haft för anskaffning av
förmånen plus momsen på dessa kostnader uppgår till minst 6,40
euro och högst 10.30 euro. Om beloppet understiger 6,40 € eller
överstiger 10,30 €, anses förmånens värde vara detsamma som
summan av de direkta kostnaderna plus momsen på dessa kostnader.
Kommundirektörens förslag:
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att priset för
personalmåltid för lunch och middag fastställs till 6,40 (inkl.
moms) euro/måltid från och med den 1.2.2017.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutade föreslå inför fullmäktige att Skatteförvaltningens beslut varje år om vad värdet på kostförmånen ska
vara det påföljande året, härefter alltid tillämpas i Eckerö kommun.
För 2017 innebär det att priset för personalmåltid för lunch och
middag fastställs till 6,40 (inkl. moms) euro/måltid från och med
1.1.2017.
De efter 2017 följande kalenderåren följs Skatteförvaltningens beslut i frågan från den 1 januari, utan att detta behöver beslutas
särskilt av kommunfullmäktige.
KF § 6/19.1.2017

BESLUT:
Magnus Jansson föreslår att de som genomför en pedagogisk
måltid inom kommunen skall ha ett lägre pris på måltid som natura förmån. Kari Kärki understöder Jansson förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att följa skatteförvaltningens rekommendationer för natura förmåner. Summornas storlek finns som
bilaga till protokollet.
Kommunfullmäktige beslutar att de efter 2017 följande kalenderåren följs Skatteförvaltningens beslut i frågan från den 1 januari,
utan att detta behöver beslutas särskilt av kommunfullmäktige.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Dnr: KANSLI 265/2016
KF § 7

KOMMUNDIREKTÖR

KS § 264/30.9.2016
Kommundirektören har skriftligen sagt upp sig 28.8.2016, se bilaga,
för att ägna sig åt en annan sysselsättning. Uppsägningstiden är tre
månader.
./.
Styrelseordförandes förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att uppsägningen beviljas
och att kommunstyrelseordföranden överenskommer med kommundirektören om tidpunkten för tjänsteförhållandets upphörande.
Styrelsen föreslår vidare att arbetsgivargruppen enligt § 2 kap. 9 i
Eckerö kommuns förvaltningsstadga (kommunfullmäktiges presidium
och kommunstyrelsens presidium) genomför ett rekryteringsförfarande (annonserar, intervjuar m.m.) med mål att ta fram ett förslag på
efterträdare.
BESLUT:
Kommundirektören anmälde jäv, kommunstyrelsen konstaterade att
jäv föreligger. Kommundirektören lämnade rummet under ärendets
behandling.
Gunilla Holmberg utsågs till sekreterare för paragrafen. Kommunstyrelsen understödde förslaget enhälligt med tillägget att arbetsgivargruppen ges befogenhet att anlita extern expertis.

KF § 109/22.9.2016
Uppsägning i bilaga.
./.
BESLUT:
Kommundirektören anmälde jäv. Fullmäktige konstaterade att jäv förelåg. Kommundirektören lämnade sin plats och satt på åhörarplats
under ärendets behandling. André Sjöström utsågs till sekreterare för
punkten.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
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Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Fullmäktige beslutade att bevilja kommundirektörens ansökan om avsked och att kommunstyrelseordföranden överenskommer med
kommundirektören om tidpunkten för tjänsteförhållandets upphörande.
Vidare beslutades att arbetsgivargruppen enligt § 2 kap. 9 i Eckerö
kommuns förvaltningsstadga (kommunfullmäktiges presidium och
kommunstyrelsens presidium) genomför ett rekryteringsförfarande
(annonserar, intervjuar m.m.) med mål att ta fram ett förslag på efterträdare.
Det beslutades också att gruppen skulle utökas med två kvinnor.
Fullmäktige beslutade även att gruppen ges befogenhet att anlita extern expertis.

KS § 404/13.12.2016

Medlemmar i rekryteringsgruppen avrapporterar.
BESLUT:
Styrelsen delegerade till rekryteringsgruppen att eftersöka och
återkomma till styrelsen med förslag på ersättare/konsult under tiden fram till dess att en ny kommundirektör anställts. Tidigare
prisbild för anställning av konsult gäller fortfarande.

KF § 153/15.12.2016

BESLUT:
Fullmäktige antecknade detta till kännedom.

KS § 6/10.1.2017
Rekryteringsgruppen har enligt KS § 264/30.9.2016 anlitat extern expertis vid rekryteringsförfarandet: Olheim Konsult AB har anlitats och
Anette Olheim har assisterat rekryteringsgruppen.
Rekryteringsgruppen har haft sex (6) stycken möten.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Tjänsten som ordinarie kommundirektör har varit lediganslagen under
tiden 10.10-24.11.2016. Inom utsatt tid har elva ansökningar inkommit, se bilagor.
./.
Av de sökande kallades tre på intervju och de tre har även kallats till
djupintervjuer som utförts av Olheim Konsult AB.
Rekryteringsgruppen konstaterar att Arsim Zekaj, med kandidatexamen i samhälls- och kulturanalys, uppfyller behörighetsvillkoren och är
utgående från en helhetsbedömning av kunnande och personliga
egenskaper mest lämplig för befattningen.
Prövotiden börjar när tjänsteutövningen inleds. Prövotiden är sammanlagt fyra månader lång.
Utkast till kommundirektörsavtal i bilaga.
./.
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Arsim Zekaj,
med kandidatexamen i samhälls- och kulturanalys, uppfyller behörighetsvillkoren och är utgående från en helhetsbedömning av kunnande
och personliga egenskaper mest lämplig för befattningen, och att
Arsim Zekaj anställs som ordinarie kommundirektör i Eckerö kommun. Arsim Zekaj anställs med prövotid om fyra (4) månader. Tjänsteförhållandet inleds med prövotid den 1.4.2017. Totallönen är 5 200
euro/månad.
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att ett kommundirektörsavtal sluts
enligt bilaga.
./.
Styrelsen konstaterar att Arsim Zekaj informerats om och godkänt
ovanstående villkor.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen konstateras omedelbart justerad.

KF § 7/19.1.2017
Bilagor:
- Sammanställning elva sökande
- CV och ansökan Arsim Zekaj
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
påseende
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Utdragets riktighet
bestyrkes
Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
19.01.2017
-

Utkast till kommundirektörsavtal

./.

BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att anställa Arsim Zekaj enligt
förslag med följande justeringar:
1. Prövotiden förändras från fyra månader till sex månader, vilket
specificeras i punkt 3.a i bilagt arbetsavtal.
2. Arbetstiden preciseras i avtalets punkt 3.c i bilagt arbetsavtal.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Dnr: KANSLI 16/2017
KF § 8

TF. KOMMUNDIREKTÖR

Kommundirektörstjänsten i Eckerö kommun har varit obesatt från och med
den 31 december 2016. För att det dagliga arbetet ska kunna löpa bör en
tillförordnad kommundirektör utses.
Ordförandens förslag:
Styrelsen beslutar att föreslå inför kommunfullmäktige att Andrea Björnhuvud utses till tf. kommundirektör på 50% t.o.m. 31 mars 2017. Tjänsteutövningen börjar den 20 januari 2017.
Totallönen för tf. kommundirektören är 50 % av 5 100 euro/månad för
100%.
Styrelsen beslutar också att timersättning utgår med samma ersättning som
i föregående stycke för sådant arbete som Andrea Björnhuvud utför i egenskap av konsult under tiden före fullmäktiges beslut.
Timredovisning inges till lönekontoret.
BESLUT:
Styrelsen beslutar att föreslå inför kommunfullmäktige att Andrea Björnhuvud utses till tf. kommundirektör på 50 %. Tjänsteutövningen börjar den 20
januari 2017 och avslutas när ordinarie kommundirektör tillträtt sin tjänst.
Dock längst t.o.m. 31 mars 2017.
Totallönen för tf. kommundirektören är 50 % av 5 100 euro/månad för
100%.
Styrelsen beslutar också att timersättning utgår med samma ersättning som
i föregående stycke för sådant arbete som Andrea Björnhuvud utför i egenskap av konsult under tiden före fullmäktiges beslut.
Timredovisning inges till lönekontoret.
Paragrafen konstateras omedelbart justerad.

KF § 8/19.1.2017

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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BESLUT:

Kalle Björnhuvud anmäler jäv i frågan. Fullmäktige beslutar att jäv
föreligger. Mikael Stjärnfelt kallas in som ersättare för Kalle Björnhuvud.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Dnr: KANSLI 17/2017
KF § 9

EXTERN RESURS: KONSULT

Kommundirektörstjänsten har varit obesatt från och med den 31 december 2016. För att det dagliga arbetet ska kunna löpa behövs visst
bistånd för kommunförvaltningen, även om Andrea Björnhuvud tillsätts som tf. kommundirektör på 50%.
Kommunstyrelsens ordförande har varit i kontakt med förre kommundirektören Åsa Gustafsson angående möjligheter att bistå kommunkansliet när det gäller kommunförvaltning. Gustafsson har meddelat
att hon kan tjänstgöra i Eckerö kommun 1-2 dagar/vecka under
främst januari månad 2016.
Ordförandens förslag
Kommunstyrelsen beslutar att Åsa Gustafsson anställs i tjänsteförhållande med uppgift att bistå med kommunförvaltning 1-2 dagar i veckan. Lönen är 45 €/timme, i enlighet med tidigare lönesättning för motsvarande uppgifter. Även kilometersersättning för resor till och från
arbetsplatsen utgår i förekommande fall. Arbetet inleds och avslutas
enligt överenskommelse med kommunstyrelsens ordförande.
Timredovisning inges till lönekontoret.
Ersättning utgår också för arbete som Åsa Gustafsson utfört i egenskap av konsult 9-10.1.2017 mot timredovisning.
Ärendet delges kommunfullmäktige för kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag
Paragrafen konstateras omedelbart justerad.
KF § 9/19.1.2017

BESLUT:
Kommunfullmäktige antecknar sig informationen till kännedom.
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KF § 10

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Skatteinkomster t.o.m. 31.21.2016 i bilaga.
./.
Beslut:
Kommunfullmäktige antecknar sig informationen tillkännedom.

FRÅGESTUND
Kerstin Wikgren ställer fråga angående Fifax i samband med jäv.
Diskuteras: 19:45 – 19:47
Kerstin Wikgren ställer fråga angående KST.
Diskuteras: 19:47 – 20:11
Kari Kärki ställer fråga angående Eckerö kommuns socialkanslis arbete i Hammarlands kommun.
Diskuteras: 20:11 – 20:20
Johan Hilander ställer fråga angående byggnadskommitté och daghem.
Diskuteras: 20:47 – 20:48
Johan Hilander ställer fråga om kommunens möjligheter att underlätta
smartparks ekonomiska situation.
Diskuteras: 20:48 – 20:46
Magnus Jansson ställer fråga angående för- och eftermiddagsverksamheten i Eckerö kommun.
Diskuteras: 20:56 – 21:05
Johan Hellström ställer fråga angående ordförandaskap i näringsoch kulturnämnden i Eckerö kommun.
Diskuteras: 21:05 – 21:08
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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.
§§ 1-3, 9,10
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.
§§ 4 -8
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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