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Sammanträdesdatum
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KF § 23

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunfullmäktige 20.04.2017 § 23

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:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutsfört.
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KF § 24

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Kommunfullmäktige 20.04.2017 § 24

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 valdes Kerstin Wikgren och Andre Sjöström.
Protokolljusteringen görs i enlighet med KF § 68/21.4.2016 med
elektroniska medel och ska vara genomförd senast kl. 18.00 fredagen
21.04.2017
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KF § 25

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunfullmäktige 20.04.2017 § 25

BESLUT:
Föredragningslistan godkänns.
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Dnr: KANSLI 350/2016
KF § 26

ANHÅLLAN OM NAMNGIVNING AV VÄG

Kommunfullmäktige 20.04.2017 § 26
Kommunstyrelse 21.02.2017 § 53
Närings- och kulturnämnden 31.01.2017 § 7

KS § 16/24.01.2017
KS § 16/24.01.2017
En anhållan om namngivning av väg har inkommit, se bilaga. Anhållan, har inkommit från Lars-Göran Karlberg, ägare till fastigheten
Björkvik 43-407-1-59 i Torp by och gäller namngivning av vägen till
bostadshus samt uthyrningsstugor och bastu till Björkviksvägen, enligt bifogad karta.

Ordförandes förslag:
Styrelsen remitterar anhållan för utlåtande till närings- och kulturnämnden.

BESLUT:
Enligt förslag.

NKN §7 31.01.2017
FÖRSLAG
Närings- och kulturnämnden besluter att enhälligt föreslå att
vägnamnet blir Björkviksvägen.
BESLUT
Enligt förslag, Närings- och Kulturnämnden sänder ärendet med
förord till Kommunstyrelsen.
KS § 53, 21.2.2017
Tf kommundirektörens förslag:
Protokolljusterarnas signatur
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Styrelsen besluter att förorda inför kommunfullmäktige att vägen
i fråga, se bilaga, får namnet Björkviksvägen.
BESLUT
Enligt förslag.
KF § 26 20.4.2017
BESLUT
Enligt förslag
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Sammanträdesdatum
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KF § 27

STYRDOKUMENT FÖRVALTNINGSREFORM - SOCIALVÄSENDET

Kommunfullmäktige 20.04.2017 § 27
Kommunstyrelse 21.02.2017 § 52
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
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 förProtokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
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valtningsreform 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.

KS § 19/8.2.2016
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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.
KS 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
stryks. Dessa ändringar föreslås av styrelsen inför kommunfullmäktige.
Protokolljusterarnas signatur
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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.
KS § 244/30.8.2016
På tjänstemannanivå har utkast till uppdaterad instruktion och en
delegeringsordning för Socialnämnden tagits fram, se bilagor.
./.
Kommundirektörens förslag:
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Utkast till uppdaterad instruktion och en delegeringsordning för
Socialnämnden remitteras till Socialnämnden för utlåtande till styrelsen senast 30 september 2016.
BESLUT:
Enligt förslag.

KS § 409/13.12.2016
Kommunfullmäktige har fastställt instruktion till Byggnadstekniska nämnden (BTN) i KF § 83/19.5.2016.och senast uppdaterat BTN:s delegeringsordning i § 134/20.10.2016.
Skol- och Fritidsnämnden (SKFN) behandlade utkast till instruktion för fritidsfrågorna vid möte 22.11.2016/§ 59 och beslutade följande: ”Skol- och fritidsnämnden anser att instruktionen
bör följa en modell där man särskiljer nämndens ansvarsområde
och tjänstemannens arbetsbeskrivning. Med anledning av detta
bör förslaget omarbetas.”
Närings- och Kulturnämnden (NKN) har behandlat frågan om
instruktion för NKN i § 40/3.10.2016 och § 49/29.11.2016.

-

Till Socialnämnden (SN) har uppdaterat utkast till instruktion och
delegeringsordning tagits fram av berörda tjänstemän. Socialnämnden har behandlat utkasteen till instruktion och delegeringsordning 12.12..2016/§ 179 och beslutade föreslå följande för styrelsen
Delegeringsordningens punkt 3.5 och 3.9 flyttas till socialchefen
och punkt 3.2 bibehålls i sin helhet
Punkterna 3.6 och 3.8 bibehålls med tillägg att beslut fattas i
samarbete med socialchefen.
Uppdaterad instruktion och delegeringsordning för Socialnämnden
i i enlighet med nämndens behandling 12.12.2016 i bilagor.

./.
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att uppdaterad instruktion och
delegeringsordning fastställs enligt bilagor.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
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BESLUT:
Styrelsen beslutade återremittera utkasten till instruktion och delegeringsordning till socialchefen för en detaljerad genomgång.
Ärendet återkommer sedan till styrelsen.
KS § 52/21.2.2017

Socialchefen har gått igenom utkasten till instruktion och delegeringsordning. Ändringar som föreslås från socialförvaltningen är
markerade med blå text i bilagorna.
Tf kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att uppdaterad instruktion och
delegeringsordning fastsälls enligt bilagor.
BESLUT:
Enligt förslag
Kommunfullmäktige diskuterar instruktion och delegeringsordning
till socialchefen. Kari Kärki föreslår att behörighetskrav läggs till
utifrån utdrag från www.talentia.fi. Se bilaga.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för vidarebehandling av ärendet.

KF § 27/20.4.2017
Kommunfullmäktige diskuterar instruktion och delegeringsordning
till socialchefen. Kari Kärki föreslår att behörighetskrav läggs till
utifrån utdrag från www.talentia.fi. Se bilaga.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för vidarebehandling av ärendet.
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KF § 28

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Kommunfullmäktige 20.04.2017 § 28

Kommunstyrelsens ordfördande informerar kort om bokslutet för
2016.

FRÅGESTUND
”Förvaltningsstadgan 4:10 Frågestund
För behandling av muntliga frågor framställda av kommunfullmäktiges
ledamöter kan det ordnas en frågestund omedelbart efter det att fullmäktiges formella sammanträde avslutats. Ledamot i kommunfullmäktige kan härvidlag ställa frågor angående kommunens förvaltning,
skötsel och ekonomi till kommunstyrelsens ordförande eller kommundirektören. Fråga skall besvaras omedelbart eller senast under den
frågestund som följer vid nästa sammanträde i kommunfullmäktige.
Det antecknas till protokollet att frågestund har anordnats samt, vilka
frågor som behandlats och deras tidsutdräkt men ej innehållet i avgivna svar. Kommunfullmäktiges ordförande tjänstgör som ordförande
även under frågestunderna. Frågestunderna är offentliga.”
Kerstin Wikgren: Frågor om gamla ärenden inom byggnadstekniska
nämnden (kl. 18:52-18:56).
Kerstin Wikgren: Frågor om sopstationen (kl. 18:56 – 18:57).
Kari Kärki: Frågor om ansamling av bilar kan definieras som skrot i
Storby (kl.18:57-18:58)
Kerstin Wikgren: Frågor om parkeringsplats på skolans tidigare hyres
hus och om det finns beslut för detta. Frågan kommer besvaras till
nästa sammanträde (kl. 19:01-19:02).
Brage Eklund: Frågor om bygglovshantering (kl. 19:03 – 19:04)
Magnus Jansson: Frågor om sopstationen (kl. 19:04 – 19:06)
Leif Borgs fråga angående Fifax från sammanträde besvaras
(kl.19.07-19.08).
Kerstin Wikgren: Frågor om tomförsäljning i kommunen, (kl. 19.08 –
19.10).
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Ronald Karlsson: Frågor om när Fifax fått tillstånd att starta sin verksamhet. Svar kommer ges i samband med nästa sammanträde (kl.
19.10 – 19.11)
Johan Hellström: Fråga om försäljning av kommunens tomter (kl.
19.11 – 19.11).
Brage Eklund: Frågor om försäljning av tomterna i Kyrkvik ( kl. 19.12
– 19.13)
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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: §§ 23 -25, 27 - 28
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.
§ 26
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

Fogas till protokollet

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

