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KF § 29

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunfullmäktige 24.05.2017 § 29

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.

BESLUT:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutsfört.
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KF § 30

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Kommunfullmäktige 24.05.2017 § 30

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 Tage Mattsson tom § 33, och Mikael
Stjärnfelt from § 34 samt Magnus Jansson.
Protokolljusteringen görs i enlighet med KF § 68/21.4.2016 med
elektroniska medel och ska vara genomförd senast kl. 19:00, måndagen den 29 maj.
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KF § 31

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunfullmäktige 24.05.2017 § 31

Rune Söderlund inkom med en motion. Motionären föreslår att kommunfullmäktige ordnar en rådgivande folkomröstning avseende
landsskapsregeringens förslag till ny kommunindelning.

BESLUT:
Med ovan tillägg godkänns föredragningslistan.
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KF § 32

UTÖKAT SAMARBETE HAMMARLAND

Kommunfullmäktige 24.05.2017 § 32
Kommunstyrelse 09.05.2017 § 120
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet.

BESLUT:
Kommunstyrelsen ställer sig positiva till utökat samarbete med Hammarland och beslutar att föra dialog med Hammarland i detta syfte.
Kommunstyrelsen beslutar också att ge kommundirektören i uppdrag
att sammanställa underlag över vilka områden som kan bli aktuella inför fortsatta diskussioner om samarbete med Hammarland.
Kommunfullmäktige 24.05.2017 § 32
Kommundirektörens förslag:
Kommunfullmäktige diskuterar ärendet.

BESLUT:
Kommunfullmäktige understöder kommunstyrelsens givande av uppdrag till kommundirektören att sammanställa underlag för fortsatt dialog med Hammarlands kommun avseende utökat samarbete. Kommunfullmäktige uppmanar också kommunstyrelsen att inkomma med
konrekta förslag.
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Dnr: KANSLI 127/2017
KF § 33

SMART PARK

Kommunfullmäktige 24.05.2017 § 33
Kommunstyrelse 25.04.2017 § 111
Lekland Åland AB har inkommit med ett erbjudande om årskort för
kommunens barn samt synlighet på deras anläggning mm.
Smartpark beskriver på sin hemsida sin verksamhet enligt följande;
”Smart Park är en familjepark som drivs med koncept lekfullt lärande.
Det handlar om att lärandet alltid har en del i leken och aktiviteterna.
Vi arbetar konstant för att aktiviteterna ska kännas roliga, lärorika och
säkra. Parken blandar nytt med gammalt och därigenom blir det ett
spännande och fantasifyllt äventyr för hela familjen.”
Smart Park riktar sig i första hand till barn upp till 13 år och Leklandet
för barn i alla åldrar. Barn under tre år har gratis entré till Smart Park.
Till Leklandet har barn under 2 år gratis inträde. Lekland Åland AB
erbjuder kommunen köp av årskort för 75 € för inträde till bägge anläggningar under 2017.
Ordinarie pris för ett årskort till Smart Park är 85 € samt till Leklandet
12 € per gång.
Enligt befolkningsregistret per 1.1.2017, finns det 95 barn i ålder 2-13
år, bosatta i Eckerö kommun. Ett inköp av årskort till Smartpark och
Leklandet för 75 € barnen motsvarar en summa om 7125,00 €.
Ett inköp av årskort till barnen skulle höja trivsel för barnfamiljerna i
kommunen samt även uppmuntra till hälsofrämjande aktiviteter och
sysselsättning som lek & lärande, socialsamvaro samt utevistelse.
Lekland Åland AB har även inkommit med ett erbjudande om synlighet på deras anläggning, tryckta produkter samt hemsida. Kostanden
för detta uppgår till 7500, 00 € per år. Se bilaga.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar erbjudandet från Lekland Åland AB avseende årskort. Gällande erbjudandet om synlighet remitteras frågan
till NKN för utlåtande. NKN ska inkomma med svar senast 17 maj
2017.
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BESLUT
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att godta inköp
av årskort i enlighet med erbjudandet från Lekland Åland AB.

Kommunfullmäktige 18.05.2017 § 34
Kommundirektörens förslag:
Kommunfullmäktige godtar inköp av årskort i enlighet med erbjudandet från Lekland Åland AB.

Kerstin Wikgren föreslår att kommunfullmäktige avböjer köp av årskort Lekland Åland AB. Tommy Nordin och Johan Hilander understöder förslaget.
Magnus Jansson och Rune Söderlund understöder kommunstyrelsens förslag.
Leif Borg föreslår att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen.
Förslaget saknar understöd och faller.
Kommunfullmäktige har att ta ställning till kommunstyrelsens och
Kerstin Wikgrens förslag.
Ordföranden fastställer omröstningspropositionen:
JA- kommunstyrelsens förslag.
NEJ- Kerstin Wikgrens förslag.
Röstningen utföll enligt följande:
Sex röster för kommunstyrelsens förslag.
Fyra röster för Kerstin Wikgrens förslag.
Två avstår från röstning.
Se bilagt röstningsprotokoll.

BESLUT:
Kommunfullmäktige besluter att köpa årskort för år 2017 i enlighet
med anhållan från Lekland Åland AB och kommunstyrelsens förslag.
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Kerstin Wikgren och Tommy Nordin reserveras sig skriftligt mot beslutet. Se bilaga.
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Dnr: SOC 73/2017
KF § 34

POSITIV OMFÖRDELNING AV BUDGET 2017

Kommunfullmäktige 24.05.2017 § 34
Kommunstyrelse 25.04.2017 § 112
Socialnämnden 03.04.2017 § 52
Socialnämnden 03.04.2017 § 51

Socialnämnden 03.04.2017 § 52
Socialnämnden 06.03.2017 § 43
Rune Söderlund lyfter extraärende om positiv omfördelning av budget
2017 för konto 4305-2530 som kommer få en lägre nyttjandegrad än
vad som planerades i budgetarbetet.
BESLUT
Socialnämnden beslutar att delegera till socialchef att utreda frågan
vidare.

Socialnämnden 03.04.2017 § 52
Den 06.03.2017 upptogs i socialnämnden som extraärenden positiv
omfördelning av budget 2017. Med anledning förändrade omständigheter som uppstått efter budgetbehandlingen och som kommer medföra minskade utgifter för kommunen bör socialnämnden i enlighet
med god förvaltningssed anhållan om ändring av budget för anstaltstjänster köpta inom handikappservice.

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att det budgeterade
resultatområdet C240 Handikappservice, kostnadsstället 2530 Anstalttjänster för handikappade, minskas med 114 570 euro netto.
Verksamhetens kostnader minskas med 145 500 euro, kontot 4305
Kundtjänster köpta av övriga.
Verksamhetens intäkter minskas totalt med 30 930 euro dvs. 16 380
euro, kontot 3257 Klientavgifter samt 14 550 euro, kontot 3261 Åhs
andel av vårdkostnad.
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BELSUT
Enligt förslag

Kommunstyrelsen 25.04.2017 § 112
Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela budget i enlighet med
socialnämndens förslag.
BESLUT:
Kommunstyrelsen konstaterar att denne inte är behörig att omfördela budget i enlighet med kommundirektörens förslag.
Mot bakgrund av uppkomna omständigheter, efter tilldelad budget för
2017, som också medfört minskade kostnader föreslår kommunstyrelsen, att kommunfullmäktige minskar det budgeterade resultatområdet C240 Handikappservice, kostnadsstället 2530 Anstalttjänster för
handikappade med 114 570 euro netto.
Verksamhetens kostnader minskas med 145 500 euro, kontot 4305
Kundtjänster köpta av övriga. Verksamhetens intäkter minskas totalt
med 30 930 euro dvs. 16 380 euro, kontot 3257 Klientavgifter samt
14 550 euro, kontot 3261 Åhs andel av vårdkostnad.

Kommunfullmäktige 24.05.2017 § 35
Kommundirektörens förslag:
Mot bakgrund av uppkomna omständigheter, efter tilldelad budget för
2017, som också medfört minskade kostnader föreslår kommunstyrelsen, att kommunfullmäktige minskar det budgeterade resultatområdet C240 Handikappservice, kostnadsstället 2530 Anstalttjänster för
handikappade med 114 570 euro netto.
Verksamhetens kostnader minskas med 145 500 euro, kontot 4305
Kundtjänster köpta av övriga. Verksamhetens intäkter minskas totalt
med 30 930 euro dvs. 16 380 euro, kontot 3257 Klientavgifter samt
14 550 euro, kontot 3261 Åhs andel av vårdkostnad.
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BESLUT:
Enligt förslag
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KF § 35

INFORMATION- ERSÄTTARE

Kommunfullmäktige 24.05.2017 § 35
Frågan om huruvida ersättare i kommunfullmäktige ska få ett utskick
inför kommunfullmäktiges sammanträde har aktualiserats av ordföranden Anders Svebilius. I nuvarande förvaltningsstadga, framgår
inget annat än att det är ordinarie som får ett utskick av fördragningslistan och kallelse med tillhörande bilagor.

Ordförandens förslag:
Alt. 1 Kommunfullmäktige beslutar att föredragningslistan publiceras
på kommunens hemsida i nära anslutning till att den sätts ut i kommunens fysiska anslagstavla. Genom detta kan ersättare och andra
intressenter beredas möjlighet att få del av föredragningslistan. Detta
medför också att ett tillägg görs i förvaltningsstadgan med motsvarande innebörd som ovan angivet.

Alt. 2 Kommunfullmäktige beslutar att fördragningslistan skickas ut till
ersättare i kommunfullmäktige, i de fall önskemål framförs om detta.
Utskicket ska inte tolkas som en kallelse utan är enbart för kännedom. Ett tillägg görs då i stadgan med innebörden att ersättare som
begär att i förväg få föredragningslistan ska beredas möjlighet till
detta.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar att även ersättare ska få ett digitalt utskick inför sammanträden. Föredragningslistan ska därför skickas och
märkas för kännedom och ska därmed inte uppfattas som en kallelse.
Föredragningslistan ska även publiceras på hemsidan i syfte att allmänheten får ta del av den.
En ändring ska också göras i förvaltningsstadgan i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut.
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ANMÄLNINGSÄRENDEN
Kommunfullmäktige 24.05.2017 § 36

Bokslut 2016: Kommundirektören informerar kommunfullmäktige att
bokslut för 2016 godkänts av kommunstyrelsen den 9 maj 2017. Bokslutet med tillhörande handlingar har därefter skickats till revisorer.
Orföranden, Anders Svebilius informerar om regeringens ordnande
av medborgardialog i Ekeborg den 29 maj.
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.”
Leif Borg och Kerstin Wikgren, kl. 20:04 – 20:12: Frågor om parkeringen vid eftis. Uppmaning riktas till kommunstyrelsen att be skoloch fritidsnämnden inkomma med en plan för vad man avser göra
med den ytan.
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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: §§ 29 – 32, 34 - 36
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.
§§ 33
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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