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Sammanträdesdatum
21.09.2017
KF § 55

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunfullmäktige 21.09.2017 § 55

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
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
21.09.2017
KF § 56

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunfullmäktige 21.09.2017 § 56

BESLUT:
Föredragningslistan godkänns med följande extraärende:
1. Tillsättande av utskott, § 61

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
21.09.2017
KF § 57

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Kommunfullmäktige 21.09.2017 § 57
Kommunfullmäktige väljer två protokolljusterare som tillsammans
med ordförande och sekreteraren undertecknar protokollet från mötet.
Protokolljusterare väljs för uppdraget vid varje sammanträde om inte
kommunfullmäktige beslutar om en annan ordning.
Protokolljusteringen görs i enlighet med KF § 68/21.04.2016 med
elektroniska medel och ska vara genomförd senast vid en viss tidpunkt, som beslutas vid sammanträdet.
BESLUT:
Kari Kärki och Andre Sjöström väljs till protokolljusterare. Protokolljustering sker senast 22.9.2017, kl. 20.00.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
21.09.2017
KF § 58

HALVÅRSRAPPORT

Kommunfullmäktige 21.09.2017 § 58

Kommunstyrelse 22.08.2017 § 197

Kommundirektören redogör för innehållet i den sammanställda ekonomiska halvårsrapporten.
BESLUT:
Ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde för att kommunstyrelsen ska ges möjlighet att sätta sig in i underlaget.
Kommunstyrelsen 22.8.2017 § 197
Kommundirektören redogör för innehållet i den sammanställda ekonomiska halvårsrapporten med grund i den rapportering som inlämnats av kommunens ekonom.
BESLUT:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom. Kommunstyrelsen uppmärksammar särskilt de kostnadsställen som gått över
budgeterade medel. Halvårsrapporten skickas till kommunfullmäktige
för kännedom.

Kommunfullmäktige 12.9.2017 § 58

Bilaga:
Delårsrapport 30.6.2017
BESLUT:
Kommunfullmäktige antecknar informationen till sin kännedom.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
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Sammanträdesdatum
21.09.2017
KF § 59

KOMMUNDIREKTÖRENS ANSTÄLLNINGSFORM: PRÖVOTIDENS UTGÅNG

Kommunfullmäktige 21.09.2017 § 59

Kommunstyrelsen 12.09.2017 § 211
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.
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.
./.
Protokolljusterarnas signatur

Ordf.
Sekr.

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
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Sammanträdesdatum
21.09.2017

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
- 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.

Kommunstyrelsen 12.9.2017 § 211
Styrelseordförandens förslag:
Arsim Zekaj är anställd som ordinarie kommundirektör. Anställningen
har föregåtts av en prövotid om 6 månader, med start den 1 april
2017. Inget annat har framkommit än att tjänsteförhållandet ska fortlöpa efter prövotidens utgång.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tjänsteförhållandet för Arsim Zekaj ska fortlöpa efter prövotidens utgång.
BESLUT:
Arsim Zekaj anmälde jäv. Jäv konstaterades. Arsim Zekaj närvarade
inte under punkten. Gunilla Holmberg valdes till sekreterare för punkten.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
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Sammanträdesdatum
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Jan-Anders Öström föreslår att rekryteringsgruppen kallas in för att
bereda ett utlåtande inför kommunstyrelsens behandling av ärendet
och det förslag som ska tillställas kommunfullmäktige för beslut. Förslaget fick inget understöd och förfaller därmed.
Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelseordförandens förslag.

Kommunfullmäktige 12.9.2017 § 59
Kommunstyrelsens förslag:
Arsim Zekaj är anställd som ordinarie kommundirektör. Anställningen
har föregåtts av en prövotid om 6 månader, med start den 1 april
2017. Inget annat har framkommit än att tjänsteförhållandet ska fortlöpa efter prövotidens utgång.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tjänsteförhållandet för Arsim Zekaj ska fortlöpa efter prövotidens utgång.

Beslut:
Arsim Zekaj anmälde jäv. Jäv konstaterades. Arsim Zekaj är inte närvarande under punkten. Mikael Stjärnfelt valdes till sekreterare för
punkten.
Brage Eklund, Tage Mattsson, Kari Kärki, Magnus Jansson och
Andre Sjöström understöder kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att Arsim Zekajs tjänsteförhållande ska fortlöpa efter prövotidens utgång.

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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Dnr: KANSLI 266/2017
KF § 60

KOMMUNINDELNINGSUTREDNING: BEGÄRAN OM SAMTYCKE

Kommunfullmäktige 21.09.2017 § 60
Kommunstyrelsen 12.09.2017 § 212

Jomala kommun har insänt protokoll (Dnr. 266/2017) från dess kommunfullmäktige, av vilket begäran om ställningstagande från Eckerö
kommun till kommunindelningsutredning framförs. Se bilaga. Av den
inkomna inbjudan framgår följande:
”Representanter för Jomala, Lumparland, Lemland, Hammarland och
Eckerö har vid två tillfällen, 1.6.2017 och 21.6.2017, diskuterat möjligheterna till en eventuell frivillig kommunsammanslagning framom
den tvingande kommunsammanslagning landskapsregeringen föreslagit. Jomala kommuns uppfattning är att det finns ett stöd för en
kommunindelning där Jomala, Lumparland, Lemland, Hammarland
och Eckerö bildar en ny kommun i stället för att lanskapsregeringens
förslag genomdrivs med tvång.
En kommunindelning där Jomala, Lumparland, Lemland, Hammarland och Eckerö bildar en ny kommun skulle främja ordnadet av service, förbättra levnadsförhållandena för invånarna, förbättra verksamhetsmöjligheterna för näringarna, främja kommunernas funktionsförmåga och främja kostnadseffektivitet. Som exempel kan ges mindre
nyckelpersonsberoende, större möjlighet till specialisering för anställda, enhetlig planläggning, samlade upphandlingar, möjlighet till
lägre avgifter då flera är med i finansieringen samt möjlighet till mer
kostnadseffektiva enheter.
Enligt 1 § 1 mom. 1 punkten i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa lagar om kommunindelning (ÅFS 1997:76) ska
rikets kommunindelningslag (FFS 1196/1997) tillämpas på Åland med
vissa undantag främst gällande behöriga myndigheter och sammanslagningsunderstöd. I enlighet med 4 § 1 mom. kommunindelningslagen ska en ändring av kommunindelningen verkställas ifall de berörda kommunernas fullmäktige gemensamt föreslår en sådan ändring och detta inte strider mot förutsättningarna i 1 § och 3 § kommunindelningslagen.
Ett ärende om ändring av kommunindelning kan även, enligt 6 § 1
mom. kommunindelningslagen, anhängiggöras genom att fullmäktige
i en berörd kommun skickar en framställning till landskapsregeringen.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
10

Sammanträdesdatum
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Med anledning av omfattningen eller svårighetsgraden hos ett ärende
som gäller ändring i kommunindelningen eller av någon annan grundad anledning kan landskapsregeringen, i enlighet med 8 § 1 mom.
kommunindelningslagen, bestämma att det ska verkställas en särskild utredning för vilken landskapsregeringen, efter att ha hört respektive kommuner, tillsätter en eller flera kommunindelningsutredare.
Kostnaderna för verkställande av utredningen och för de kommunala
folkomröstningar som landskapsregeringen eventuellt förordnar betalas av landskapets medel. Ifall en framställning om ändring av kommunindelningen medför att antalet kommuner minskar ska de berörda
kommunerna, enligt 3 b § landskapslagen om tillämpning i landskapet
Åland av vissa lagar om kommunindelning (ÅFS 1997:76), erhålla ett
sammanslagningsunderstöd om 131 euro per kommuninvånare ifall
den nya kommunen har över 7 000 invånare. Detta stöd betalas sedan ut under 5 år utgående från procentsatserna 100 %, 80 %, 60 %,
40 % och 20 %. Landskapsregeringen har även aviserat att stödnivåerna för sammanslagningsunderstöd sannolikt sänks under processen att verkställa det tvingande förslaget till ny kommunstruktur på
Åland. Med beaktande av fördelarna med en kommunindelning där
Jomala, Lumparland, Lemland, Hammarland och Eckerö bildar en ny
kommun framom landskapsregeringens tvingande förslag och möjligheten till högre sammanslagningsunderstöd finns skäl för de berörda
kommunerna att gemensamt, i enlighet med 4 § 1 mom. kommunindelningslagen, skicka en framställning till Ålands landskapsregering
om förslag till ändrad kommunindelning. På detta sätt kan landskapsregeringen tillsätta en eller flera kommunindelningsutredare och möjligheten till högre sammanslagningsunderstöd kvarstår. Utgående
från invånartalet 9 590 i de berörda kommunerna 31.12.2016 skulle
sammanslagningsunderstödet totalt uppgå till 3 768 870 euro (1 256
290 euro + 1 005 032 euro + 753 774 euro + 502 516 euro + 251 258
euro).
Kommunfullmäktige beslutade att Jomala kommun gemensamt med
fullmäktige i de andra berörda kommunerna, i enlighet med 4 § 1
mom, 6 § 1 mom. och 8 § 1 mom. kommunindelningslagen, ska föreslå en kommunindelning där Jomala, Lumparland, Lemland, Hammarland och Eckerö bildar en ny kommun.
Med anledning av omfattningen och svårighetsgraden i ärendet bör
landskapsregeringen före slutlig ställning kan tas, i enlighet med 8 § 1
mom. kommunindelningslagen, verkställa en särskild utredning och
tillsätta en eller flera kommunindelningsutredare.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes
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Sammanträdesdatum
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Dessa utredare bör bland annat se på möjligheten till fortsatt regional
representation utöver val till fullmäktige. Jomala kommun beslutade
även att en förutsättning för att skicka in framställningen till landskapsregeringen är att ett samtycke inhämtats från fullmäktige i de
berörda kommunerna Lumparland, Lemland, Hammarland och Eckerö. Det är med beaktande av den demokratiska rätten ytterst viktigt
att samtliga berörda kommuner själva tar ställning i frågan.”
Kommundirektörens förslag:
Kommundirektören föreslår att kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige ger sitt utlåtande gällande, Jomala kommuns begäran om
samtycke för en kommunindelningsutredning.

BESLUT:
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och finner att följanade utlåtande ska ges: Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige
att ge sitt samtycke för en kommunindelningsutredning under förutsättning att en konsekvensanalys görs. Ett särskilt fokus för konsekvensanalysen bör vara de perifera områdenas påverkansmöjligheter
samt säkerställande av samhällsservice.

Kommunfullmäktige 21.9.2017 § 60
Bilaga:
Samtycke, Jomala
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att ge sitt samtycke för en kommunindelningsutredning under förutsättning att en
konsekvensanalys görs. Ett särskilt fokus för konsekvensanalysen
bör vara de perifera områdenas påverkansmöjligheter samt säkerställande av samhällsservice.

BESLUT:
Leif Borg föreslår att Eckerös specifika krav ska framgå av svaret.
Förslaget finner inget understöd och förfaller.
Kommunfullmäktige finner efter diskussion av ärendet att följande utlåtande ska ges:
Kommunfullmäktige i Eckerö kommun ger sitt samtycke för en kommunindelningsutredning under förutsättning att en gemensam konsekvensanalys görs. Ett särskilt fokus för konsekvensanalysen bör vara
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
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de perifera områdenas påverkansmöjligheter samt säkerställande av
samhällsservice.
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KF § 61

EXTRA ÄRENDE: TILLSÄTTANDE AV UTSKOTT

Kommunfullmäktige 21.09.2017 § 61

Enligt 45 § i kommunallagen kan kommunfullmäktige bland sina ledamöter tillsätta utskott för att bereda ett visst ärende, för att avge utlåtande och för att granska förvaltningen. Fullmäktiges presidium har
rätt att närvara vid utskottens sammanträden.
Kerstin Wikgren föreslår att ett utskott ska tillsättas för att granska
förvaltningen. Förslaget understöds av Tommy Nordin.
Brage Eklund föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inte tillsätta
utskott. Förslaget understöd av Rune Söderlund, Mikael Stjärnfelt och
Johan Hilander.

Ordföranden fastställer omröstningspropositionen:
JA- Kerstin Wikgrens förslag.
NEJ- Brage Eklunds förslag.
Röstningen utföll enligt följande:
2 röster för Kerstin Wikgrens förslag.
7 röster för Brage Eklunds förslag.
3 avstod från röstning.
Se bilagt röstningsprotokoll.
Kommunsfullmäktige beslutar enligt Brage Eklunds förslag.
BESLUT:
Kommunsfullmäktige beslutar enligt Brage Eklunds förslag att inte tillsätta utskott.
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KF § 62

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Kommunfullmäktige 21.09.2017 § 62
-Kommunfullmäktige informeras om kommunstyrelsens nya mötesordning.
-Kommunfullmäktige informeras beslut 62/2017 från Ålands förvaltningsdomstol gällande överklagande av beslut: KF § 51 17.8.2017.
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.”
Rune Söderlund: Frågor om markinköp, kl. 21.19. – 21.20
Kerstin Wikgren: Frågor om markinköp, kl. 21.20 – 21.21
Tage Mattsson: Frågor om Fifax, kl. 21.22 – 21.25
Kari Kärki: Frågor om kommunstyrelsens representanter i nämnderna, kl. 21.26 – 21.30
Brage Eklund: Frågor om Skeppsviksbryggan, kl. 21.31 – 21.32
Kerstin Wikgren: Frågor om SmartPark, kl. 21.33 – 21.36
Kerstin Wikgren: Frågor om totalsumman för avskrivningar av skulder: kl. 21.37 – 21.40
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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: 55-62
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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