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Sammanträdesdatum
17.08.2017
KF § 48

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

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.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
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KF § 49

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 Brage Eklund och Mikael Stjärnfelt.
Protokolljusteringen görs i enlighet med KF § 68/21.4.2016 med
elektroniska medel och ska vara genomförd senast kl.20.00, fredagen
den 18 augusti.
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KF § 50

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:
Föredragningslistan godkänns.
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KF § 51

MOTION: FOLKOMRÖSTNING

Kommunstyrelse 08.08.2017 § 173
Kommunstyrelse 27.06.2017 § 159
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 §44
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 detta under kommunfullmäktige i
augusti 2017. Därutöver ska kommunstyrelsen sträva efter att samköra folkomröstningen i Eckerö tillsammans med Hammarland.
Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att vidta
förberedande åtgärder för rådgivande folkomröstning över landsskapsregeringens förslag om ny kommunindelning. Kommunstyrelsen
ska också presentera en frågeställning i röstsedelen i samband med
kommunfullmäktiges sammanträde i augusti. Därutöver ska kommunstyrelsen ska också sträva efter att samköra folkomröstningen tillsammans med Hammarland.
Protokolljusterarnas signatur
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen presenterar en frågeställning till kommunfullmäktige. Kommundirektören anser dock att det vore mer praktiskt att folkomröstning ordnas i samband med kommande presidentval i Finland.
Dessutom finner kommundirektören att det i nuläget kan finnas skäl
att avvakta med formulering av fråga/or i röstsedeln. Kommunstyrelsen bör därför inför kommunfullmäktige föreslå att folkomröstning
hålls i samband med kommande presidentval samt att frågeställning
formuleras under hösten 2017.
BESLUT:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommundirektören att utreda samordningsmöjligheterna för en folkomröstning gemensamt
med de kommuner som avser arrangera detta.
Kommunstyrelse 08.08.2017 § 173

Kommundirektören har utrett möjligheterna till gemensam samordning med övriga kommuner som avser hålla folkomröstning enligt
uppdrag från kommunstyrelsen. Av kommunikation med berörda
kommuner samt kommunförbundet på Åland tolkas samordningsförutsättningarna som dåliga. Mot bakgrund av den politiska polarisering
som kan uppstå i samband med formulering frågeställning till folkomröstning, bedömer kommundirektören i nuläget att Eckerö i första
hand verkar för att samordna valet med Hammarland. Vidare konstaterar kommundirektören att berörda kommuners riktmärke just nu är
att ordna folkomröstning i samband med presidentvalet 2018. Formella beslut väntas under hösten 2017 i berörda kommuner.
Kommundirektörens förslag:
Kommundirektören vidmakthåller att det av flera skäl, men framförallt
praktiska att folkomröstning ordnas i kommunen i samband med presidentvalets första omgång den 28 januari 2018. Kommundirektören
föreslår därför att kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige förordnar att datum för folkomröstning i frågan om landsskapsregeringens
förslag om ny kommunindelning fastslås till den 28 januari 2018. Frågeställning formuleras antigen tillsammans med Hammarland eller
enskilt under hösten avhängigt om framgång i dialogen nås med
grannkommunen .
BESLUT:
Enligt förslag
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Kommunfullmäktige 17.8.2017 §51

BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag § 173 från den 8 augusti 2017. Datumet för folkomröstning fastslås till den 28 januari 2018. Kommunfullmäktige ger också kommunstyrelsen i uppdrag att vidta förberedande åtgärder inför det nu beslutade datumet för folkomröstning. Kommunstyrelsen ska också formulera frågeställning för folkomomröstning och lämna förslag till kommunfullmäktige.
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KF § 52

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 kommunfullmäktige 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.

Kommunfullmäktige 17.8.2017 § 52

Av 4:11 i förvaltningsstadgan framgår följande:
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4:11 Kallelse till sammanträden
Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden skall utsändas minst
sju dagar innan sammanträdet till varje kommunfullmäktigeledamot
och till kommunstyrelsens presidium. I kallelsen anges datum, tidpunkt och plats för sammanträdet samt vilka ärenden som skall upptagas till behandling.
Kommundirektörens förslag:
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut om kallelseordning § 35
från den 24 maj 2017 förslår kommundirektören att texten i 4:11 i förvaltningsstadgan ändras till:
4:11 Kallelse till sammanträden
Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden skall utsändas minst
sju dagar innan sammanträdet till varje kommunfullmäktigeledamot,
kommunstyrelsens presidium och för kännedom till ersättare i kommunfullmäktige. Kallelsen ska även i nära anslutning till utskick publiceras på kommunens hemsida.
I kallelsen anges datum, tidpunkt och plats för sammanträdet samt
vilka ärenden som skall upptagas till behandling.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KF § 53

TILLÄGGSANSLAG: GRUNDFÖRBÄTTRING, NYCKELPIGGSGATAN

Kommunstyrelsen 8.8.2017 § 192
Byggnadstekniska nämnden 14.08.2017 § 80
Byggnadstekniska nämnden 20.06.2017 § 73
Byggnadstekniska nämnden 15.05.2017 § 62
Byggnadstekniska nämnden 10.04.2017 § 44
Upptas till behandling grundförbättring av Nyckelpigsgatan som är
upptagen som en investering i budgeten för år 2017. Projekteringen
är pågående.
I gatan finns idag en vattenledning som tillhör Storby vatten. Vattenledningen är gammal och i behov av utbyte. I samband med grundförbättringen måste ledningen åtgärdas. Samtal har förts gällande
byte och flyttande av ledningen med representant för Storby vatten.
Storby vatten har ingen ekonomisk förutsättning att byta ut ledningen.
Kommunteknikerns förslag:
Kommunen bekostar nedläggningen och material för en ny stamvattenledning längs Nyckelpigsgatans västra bortre dikeskant. Byggnadstekniska kansliet gör ett utskick till berörda kommuninvånare om
intresse för anslutning till kommunens vattenledningsnät finns. Samtidigt begärs tilläggsanslag om 9.000 € för denna åtgärd då medel för
detta inte är upptaget i den kostnadsberäkning som ligger till grund
för budgeten 2017.

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt skicka information till styrelsen
och ett tilläggsanslag begärs i ett senare skede om medel inte ryms
inom befintlig investeringsbudget för nämnden.
Utskick om inkoppling till Ålands vatten skickas till berörda invånare i
området.
___________
Byggnadstekniska nämnden 15.05.2017 § 62
Upptog till behandling projektet grundförbättring av Nyckelpigsgatan.
Projektet är utbjudet på entreprenad och anbud ska vara inlämnade
senast 29.05.2017 kl.15.00.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
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Kommunteknikerns förslag:
Beslut i val av entreprenör delegeras till kommunteknikern såvida projektet ryms inom budgeterade medel. Ordförande undertecknar kontrakt med vald entreprenör.
Beslut:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag
godkänns.
___________
Byggnadstekniska nämnden 20.06.2017 § 73
2 st anbud inkom inom utsatt tid. Båda anbuden överskrider budgeterade medel och ingen entreprenör kunde antas för jobbet av kommunteknikern.
Bilaga BTN § 73 – Protokoll från öppnande av anbud
KOMMUNTEKNIKERNS FÖRSLAG:
Byggnadstekniska nämnden föreslås anta lägsta anbud under förutsättning att KF beviljar tilläggsbudget alternativt att byggnadstekniska
nämnden omfördelar medel inom egen budgetramen.
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden besluter omfördela medel inom egen
budgetram och antar lägsta anbudet givet från Eklunds Åkeri för entreprenaden.
________________
BTN 14.08.17 § 80

Kontrakt har skrivits med Eklunds Åkeri för utförandet av projektet.
Projektstart är måndagen den 14 augusti.
Förutsättningarna för projektet ”Grundförbättring Nyckelpigsgatan”
har ändrats markant då det vid ett startmöte på platsen den
09.08.2017 framkom att Storby Vatten kommer att anlägga en ny vattenledning längs Nyckelpigsgatan för vattenförsörjning av sina vattenabonnenter.

Det framkom även att kommunens befintliga avloppsledningar som
idag ligger under Nyckelpigsgatan är gamla himanitrör som relinades
för ca. 15 år sedan. Reliningens livslängd är oklar och i händelse av
läckage behöver den nya gatan grävas upp. Det finns därför ett behov att anlägga en ny avloppsstam längs med Nyckelpigsgatan i dikeskanten för att säkerställa ett framtida fungerande avloppssystem.
Det kan uppkomma bekymmer vid ombyggnaden av gatan då vältning utförs och himanitrörens hållfasthet är oklar.
Protokolljusterarnas signatur
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Teknikerns förslag:
Storby vatten står för materialkostnaderna för en ny vattenledning och
kommunen bekostar läggningen eftersom det är kommunen som vill
få Storby Vattens befintliga ledning flyttad från gatan. Enligt nämndens tidigare beslut skulle en kommunal vattenledning nedläggas i
samband med projektet. Nu när Storby vatten beslutat att lägga ner
en helt ny vattenledning är det ofördelaktigt att lägga två nya vattenledningar intill varandra.
Byggnadstekniska nämnden besluter att begära tilläggsanslag från
kommunfullmäktige om 38000 € för nedläggning av ny avloppsstam,
nedläggning av elrör för gatubelysning och gatubelysningsfundament
eller en eventuell omfördelning/omprioritering av befintliga budgetmedel inom investeringsbudgeten.
Projekttiden bör förlängas i samråd med entreprenören pga. nedläggning av ny avloppsstam.
Beslut:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att Storby vatten står för materialkostnaderna för en ny vattenledning och kommunen bekostar läggningen. Byggnadstekniska nämnden besluter att begära tilläggsanslag från kommunfullmäktige om 15000 € för nedläggning av vattenledning, nedläggning av elrör för gatubelysning och gatubelysningsfundament eller en eventuell omfördelning/omprioritering av befintliga
budgetmedel inom investeringsbudgeten.
Kommunstyrelsen 8.8.2017 § 192
BESLUT:
En enig kommunstyrelse förordar inför kommunfullmäktige att medge
tilläggsanslag om 30 000 € för en total grundförbättring av Nyckelpigsgatan. Tilläggsanslaget ska täcka kostnader för vatten- och avloppstambyte. Finansiering av tilläggsanslaget kommer ske genom
ökade skatteintänkter under 2017 i jämförelse med budget för samma
år.

Kommunfullmäktige 17.8.2017 § 53
BESLUT:
Kommunfullmäktige diskuterar ärendet. Kerstin Wikgren hänvisar till
att ärendet inte kan behandlas i samband med aktuellt sammanträde
med hänvisning till att beredning saknats i förväg. Kommunfullmäktiges ordförande konstaterar efter diskussion att ärendet är berett i enProtokolljusterarnas signatur
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lighet med regelverket med hänsyn till ärendets exceptionella karaktär och därmed inte lagstridigt.
Kerstin Wikgren föreslår att ärendet återremitteras för beredning. Förslaget får understöd av Tommy Nordin. Kommunfullmäktige röstar om
återremiss. Förslaget förfaller med rösterna 2 för återremiss, och 10
mot.
Rune Söderlund föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med kommunstyrelsens förslag, dock med justering av tilläggsanslagets storlek. Rune Söderlund föreslår att tilläggsanslaget justeras i
enlighet med teknikerns beräkning om 44 100 €, enligt bilaga. Förslaget får understöd av Brage Eklund, Magnus Jansson och Kalle Björnhuvud.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Rune Söderlunds förslag.
Kerstin Wikgren och Tommy Nordin reserverar sig mot beslutet och
kommer lämna in skriftlig reservation.
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KF § 54

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Kommundirektören lämnar en redogörelse för det ekonomiska läget i
kommunen samt halvårsrapporten.
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.”
Brage Eklund: frågor om daghemsutbyggnaden, kl. 20.22 – 20.24
Magnus Jansson: frågor om hantering av sly, kl. 20.25 – 20.27
Kerstin Wikgren: frågor om avtal med Din Fastighet, kl. 20.28 – 20.30
Brage Eklund: frågor om röjning av kommunala vägar, kl. 20.31 –
20.34
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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: 48 -52, 54
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.
§ 53
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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