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Sammanträdesdatum
15.06.2017
KF § 37

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunfullmäktige 15.06.2017 § 37

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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Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
3

Sammanträdesdatum
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KF § 38

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Kommunfullmäktige 15.06.2017 § 38

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 och Åsa Häggblom.
Protokolljusteringen görs i enlighet med KF § 68/21.4.2016 med
elektroniska medel och ska vara genomförd senast kl.20.00, fredagen
den 16 maj.
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Sammanträdesdatum
15.06.2017
KF § 39

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunfullmäktige 15.06.2017 § 39

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan med följande tilllägg: Utbyggnad: Daghem. Ärendet hanteras som § 46 i ordningen.
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Sammanträdesdatum
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Dnr: KANSLI 132/2016
KF § 40

BOKSLUT 2016

Kommunfullmäktige 15.06.2017 § 40
Kommunstyrelse 09.05.2017 § 118
Kommunstyrelse 25.04.2017 § 110

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 2016 återfinns i bilaga.
Räkenskapsperiodens överskott är 18900, 71 €.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens överskott på 18900,71 € överförs till kontot överskott från
tidigare år. Överföringen medför att det ackumulerade överskottet
uppgår till 3978 983,05 €.
Därtill beslutar kommunstyrelsen att:
- godkänna bokslutet för år 2016.
- underteckna handlingarna samt överlämna handlingarna till revisorerna för slutrevision.
Protokolljusterarnas signatur
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Därmed överlämnar kommunstyrelsen bokslutet till kommunfullmäktige.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att bokslutet diskuteras under sammanträdet. Maarit Grönlund redogör tematiskt för innehållet i bokslutet.
Bokslutet kommer att lyftas som ärende vid nästa sammanträde.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen har beretts möjlighet att ta del av bokslutet med
tillhörande handlingar. Med anledning av detta rekommenderar kommundirektören att kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige
att räkenskapsperiodens överskott på 18 900,71 € överförs till kontot
överskott från tidigare år. Överföringen medför att det ackumulerade
överskottet uppgår till 3978 983,05 €.
Därtill beslutar kommunstyrelsen att:
- godkänna bokslutet för år 2016.
- underteckna handlingarna samt överlämna handlingarna till revisorerna för slutrevision.
Därmed överlämnar kommunstyrelsen bokslutet till kommunfullmäktige.

BESLUT:
Enligt förslag

Kommunstyrelsen 6.6.2017 § 137
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen överlämnar bokslut och verksamhetsberättelse för
år 2016 till kommunfullmäktige för slutligt godkännande.
Revisionsberättelsen och revisionsrapporten delges kommunfullmäktige.
Revisionsrapporten bereds som ärende till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens överskott på 18 900,71 euro överförs till kontot överskott
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
7

Sammanträdesdatum
15.06.2017

från tidigare år. Överföringen medför att det ackumulerade överskottet uppgår till 3978 983,05 euro.

BESLUT:
Enligt förslag.

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner bokslut och verksamhetsberättelse för
år 2016.
Revisionsberättelsen och revisionsrapporten delges kommunfullmäktige.
Revisionsrapporten bereds som ärende till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens överskott på 18 900,71 euro överförs till kontot överskott
från tidigare år. Överföringen medför att det ackumulerade överskottet uppgår till 3978 983,05 euro.
BESLUT:
Enligt förslag. Kommunfullmäktige antecknade sig också revisionsberättelsen till kännedom och beviljade de redovisningsskyldiga ansvarfrihet för räkenskapsåret 2016.
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Sammanträdesdatum
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Dnr: 121 /2017
KF § 41

REKRYTERING: BIBLIOTEKSSEKRETERARE

Kommunfullmäktige 15.06.2017 § 41
Befattningen som bibliotekssekreterare har varit annonserad via de
rekryteringskanaler kommunen använder sig av. Sista ansökningsdagen för befattningen var den 12 maj 2017. Rekryteringsgruppen bestående av kommunstyrelsens ordförande, viceordförande och kommundirektör har valt ut fyra kandidater som gått vidare till intervju. Av
dessa fyra kandidater har Sophie Langels gått vidare för referenstagning. Utifrån denna referenstagning framgår inget annat än att Sophie
Langels har de egenskaper och den kompetens som krävs för befattningen. Sophie Langels har en filosofie magisterexamen inom biblioteks- och informationsvetenskap från Umeå universitet. Hon har tidigare bla. arbetat inom i Kumlinge kommun och arbetar just nu inom
biblioteksväsendet i Mariehamn.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda Sophie Langels befattningen
som bibliotekssekreterare.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda Sophie Langels befattningen
som bibliotekssekreterare. Lön och anställningsvillkoren regleras enligt AKTA 02KIRÅL, lön för heltid 2326,91 €/månad. Befattningens
omfattning är 43,53 %. Befattningen är ordinarie och inleds den 24
juli 2017.

Kommundirektörens förslag:
Kommunfullmäktige antecknar informationen.
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Dnr: SOC 165/2017
KF § 42

FÖRFRÅGAN FRÅN ÅOF

Kommunfullmäktige 15.06.2017 § 42
Socialnämnden 05.06.2017 § 86
Hänv: Förfrågan från omsorgsförbundet
Ålands omsorgsförbund har till samtliga kommuner på Åland sänt följande förfrågan:
Ärende: Förfrågan om er kommuns intresse för att Ålands omsorgsförbund (ÅOF) tillsätter en arbetsgrupp för att undersöka förutsättningarna för att förverkliga en kommunalt samordnad socialtjänst
(ÅFS 2016: 2) sa att Åland utgör ett socialvårdsområde och ÅOF
om bildas för att handha dessa uppgifter
På uppdrag av ett enhälligt beslut i förbundsfullmäktige 27.4. 2017 efterhör härmed förbundsstyrelsen för Ålands omsorgsförbund (ÅOF)
medlemskommunernas intresse för att ÅOF tillsätter en arbetsgrupp
för att undersöka förutsättningarna för att enligt LL om en kommunalt samordnad socialtjänst (ÅFS 2016: 2) förverkliga samarbetet,
sålunda att hela Åland utgör ett socialvårdsområ de och Att ÅOF ombildas för att handha de i lagstiftningen angivna uppgifterna.
Fråga 1
Eckerö kommun ombes härmed meddela huruvida kommunen är intresserad av förenämnda upplägg med en arbetsgrupp för att undersöka förutsättningarna för att enligt LL om en kommunalt samordnad
socialtjänst (ÄFS 2016: 2) förverkliga samarbetet,
sålunda att hela Åland utgör ett socialvårdsområ de och Att ÅOF ombildas för att handha de i lagstiftningen angivna uppgifterna.
Fråga 2
Vem utser er kommun att representera er kommun i förenämnda arbetsgrupp?
Svar på denna förfrågan returneras omsorgsförbundet kansli tillhanda senast 16.6.2017.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden beslutar att besvara fråga 1 med Ja samt besvara
fråga 2 med att utse Jan-Anders Öström till representant till arbetsgruppen.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
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Rolf Söderlund föreslår att Kari Kärki utses till representant till arbetsgruppen.
Förslaget finner inget understöd och förfaller därmed.
Jan-Anders Öström föreslår att socialnämnden beslutar att förorda inför kommun styrelse och fullmäktige att besvara fråga 1 med Ja samt
lämnar åt styrelsen att föreslå en representant till arbetsgruppen.
BESLUT:
Socialnämnden beslutar enligt Jan-Anders Öströms förslag

Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsen 06.06.2017 § 138
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag från socialnämnden
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att omfatta socialnämndens förslag samt utse Jan-Anders Öström som representant
till arbetsgruppen.

Kommunfullmäktige 15.06.2017
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att omfatta socialnämndens förslag samt utse Jan-Anders Öström som representant
till arbetsgruppen.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Sammanträdesdatum
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KF § 43

UTLÅTANDE: NY KOMMUNINDELNING

Kommunfullmäktige 15.06.2017 § 43
Landskapsregeringen aviserar att man avser att förändra kommunstrukturen, och det förfarande som beskrivs innebär att landsskapsregeringen kommer att göra ändringen mot kommunernas vilja om
kommunen motsätter sig ändringen. Eckerö kommun ombeds inkomma med ett utlåtande senast den 23 juni.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen stödjer Kommunförbundets utlåtande från förbundsstämman den 12 maj 2017, § 33 2017 att man motsätter sig
kommunsammanslagningar med tvång. Eckerö kommun anser att
kommunsammanslagningar mot kommuners vilja strider mot grundlag
och grundläggande principer. Eckerö kommun anför också att metodiken som nu föreslås av landskapsregeringen är en kräkning av den
kommunala självbestämmanderätten.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför KF att anta utlåtandet enligt kommundirektörens förslag.

Kommunfullmäktige 15.06.2017 § 43
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför KF att anta utlåtandet enligt kommundirektörens förslag från KS 06.06.2017 § 142.

BESLUT:
Enligt förslag.

.
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KF § 44

MOTION: FOLKOMRÖSTNING

Kommunfullmäktige 15.06.2017 § 44

Motion inkom i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den
24.05.2017 av Rune Söderlund. Se bilaga.
Motionären uppmannar kommunen att anordna en folkomröstning avseende landsskapsregeringens föreslagna kommunindelning.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besvarar motionen med utlåtande om anordnande
av folkomröstning i frågan om ny kommunindelning.
BESLUT:
Kommunstyrelsen förordar enhälligt inför kommunfullmäktige att anordna en folkomröstning avseende landskapsregeringens förslag om
ny kommunindelning enligt motionen.
Kommunfullmäktige 15.06.2017
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige anordnar en folkomröstning avseende landskapsregeringens förslag om ny kommunindelning.

BESLUT:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att planera och vidta förberedande
åtgärder inför en rådgivande folkomröstning. Kommunstyrelsen ska
också i enlighet med motionens andemening formulera frågeställning
inför folkomröstning och presentera underlag under kommunfullmäktige i augusti 2017. Därutöver ska kommunstyrelsen sträva efter att
samköra folkomröstningen i Eckerö tillsammans med Hammarland.
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KF § 45

UPPSÄGNINGSANSÖKAN

Kommunfullmäktige 15.06.2017 § 45

Kommunteknikern, Dina Friberg har ansökt om uppsägning den
24.05.2017.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner uppsägning och befullmäktigar kommundirektören att avgöra sista dag för anställning utifrån verksamhetens behov.
BESLUT:
Kommundirektören föreslår inför kommunfullmäktige att godkänna
kommunteknikerns uppsägning.
Kommunfullmäktige 15.06.2017

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner kommunteknikerns uppsägning.
BESLUT:
Enligt förslag.
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15.06.2017
KF § 46

UTBYGGNAD: DAGHEM

Kommunfullmäktige 16.06.2017 § 46

Kommunfullmäktige diskuterar utbyggnaden.
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KF § 47

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Kommunfullmäktige 15.06.2017 § 47

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 marknadsföring i Curlinghallen, kl- 20.30
– 20.37
Kerstin Wikgren: Frågor om uppsägning, kl. 20.38 – 20.45
Tage Mattson: Frågor om Fifax, kl 20.46 – 20.52
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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: 37-47
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.
§§
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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