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KF § 40

KALLELSE OCH BESLUTSFÖRHET

Kommunfullmäktige 07.04.2020 § 40
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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KF § 41

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunfullmäktige 07.04.2020 § 41

Förslag:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KF § 42

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Kommunfullmäktige 07.04.2020 § 42

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:
Johan Hilander och John Hilander väljs till protokolljusterare.
Protokollet justeras elektroniskt senast 9.4.2020. kl. 20.00.
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KF § 43

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Kommunfullmäktige 07.04.2020 § 43
-

Det råder undantagstillstånd i Finland och på Åland
Kommunstyrelsens protokoll finns på www.eckero.ax

BESLUT:
Kommunfullmäktige antecknade informationen till sin kännedom.
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Dnr: KANSLI 75/2020
KF § 44

SKRIVELSE GÄLLANDE VAL AV LEDAMÖTER I SÅHD FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE

Kommunfullmäktige 07.04.2020 § 44
Kommunstyrelse 24.03.2020 § 81
Kommunstyrelsen har fått en skrivelse från Leif Borg där han poängterar att han har gett sitt samtycke till att verka som en ordinarie ledamot i KHS:s fullmäktigemöte men att han inte har gett sitt samtycke
till ersättarplatsen och därför uppmanar han att kommunstyrelsen få
saken tillrättalagd. Skrivelsen finns i bilagan.
Leif Borg har inte blivit vald som ersättare till KHS fullmäktige. Däremot blev han den 27 februari 2020 genom omröstning i Eckerö kommuns fullmäktige vald som ersättare i Södra Ålands Högstadiedistrikts förbundsfullmäktige för perioden 2020-2023 (KF § 31). Således
torde skrivelsen handla om valet av representanter till SÅHD:s förbundsfullmäktige.
Enligt 86 § 1 mom. i kommunallagen (1997:73) för Åland utövas beslutanderätten i ett kommunalförbund av medlemskommunerna vid
en förbundsstämma eller av ett organ som väljs av medlemskommunerna.
Enligt 86 § 2 mom. i kommunallagen utses medlemskommunernas
representanter vid förbundsstämman av respektive kommuns fullmäktige.
Varken i kommunallagen eller i förvaltningsstadgan för Eckerö kommun finns särskilda bestämmelser om att man måste ge sitt samtycke
till att verka som representant i ett förbundsfullmäktige.
Valet av ledamöterna och ersättare avgjordes av kommunfullmäktige
som ett majoritetsval där förslaget där Leif Borg ingick som ersättare
vann flest röster.
Enligt 17 § 1 mom. i kommunallagen ska en förtroendevald som visar
giltigt skäl beviljas avsked från ett förtroendeuppdrag. Enligt 17 § 2
mom. i kommunallagen beviljas avsked av fullmäktige.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkommit laga ordning.
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att Leif Borg beviljas avProtokolljusterarnas signatur
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sked från uppdraget som ersättare i SÅHD:s förbundsfullmäktige med
motiveringen att han inte samtycker till ersättarplatsen.
BESLUT:
Enligt förslaget.

Kommunfullmäktige 07.04.2020 § 44
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att Leif Borg beviljas avsked från uppdraget som ersättare i SÅHD:s förbundsfullmäktige med
motiveringen att han inte samtycker till ersättarplatsen.
BESLUT:
Johan Hellström understödde kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsen beviljade Leif Borg befrielse från uppdraget som
ersättare i SÅHD:s förbundsfullmäktige.
Paragrafen justerades omedelbart.
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KF § 45

FYLLNADSVAL SÅHD

Kommunfullmäktige 07.04.2020 § 45
Kommunstyrelse 24.03.2020 § 82
FÖRSLAG:
Förutsatt att kommunfullmäktige befriar Leif Borg från uppdraget föreslår kommunstyrelsen fyllnadsval där Birgitta Österlund föreslås som
ersättare till Berit Metsik.
BESLUT:
Enligt förslag.
Kommunfullmäktige 07.04.2020 § 45
Kommunstyrelsens förslag:
Förutsatt att kommunfullmäktige befriar Leif Borg från uppdraget föreslår kommunstyrelsen fyllnadsval där Birgitta Österlund föreslås som
ersättare till Berit Metsik.
BESLUT:
Kommunfullmäktige valde Birgitta Österlund som ersättare till Berit
Metsik i SÅHD:s förbundsfullmäktige.
Paragrafen justerades omedelbart.
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DELEGERING AV BESLUTANDERÄTT

Kommunfullmäktige 07.04.2020 § 46
Kommunstyrelse 30.03.2020 § 97
Samrådsdelegationen har genom bilagt brev till kommunerna poängterat att det kan finnas behov av att effektivera kommuners förvaltning
t.ex. genom att delegera beslutanderätt enligt 7 § i kommunallagen
för landskapet Åland.
Enligt kommunallagens 7 § 1 mom. kan fullmäktige delegera beslutanderätt till kommunens övriga organ, till en enskild förtroendevald
eller till en tjänsteman.
Enligt kommunallagens 7 § 1 mom. kan fullmäktige besluta att en
kommunal myndighet som avses i 1 mom. har rätt att delegera beslutanderätt.
Enligt Eckerö kommunsberedskapsplan sida 6 har kommunfullmäktige i enlighet med 7 § kommunallagen beslutat att delegera sin beslutanderätt till omdisponering av budgetanslag till en ledningsgrupp
för befolkningsskyddet i enlighet med vad som nedan anges:
- Ledningsgruppen består av tjänstemän, vilka anges på sidan 8 i
denna plan.
- Ledningsgruppen sammankallas i olycks- eller farosituationer som
kräver personella eller ekonomiska resurser i en sådan omfattning
att ordinarie anslag för verksamheten inte anses tillräckliga för att
bemästra olyckan eller faran. Ledningsgruppen kan också sammankallas för att fungera som samordnande och rådgivande organ till operativa tjänstemän såsom räddningschefen eller befolkningsskyddsinspektören/-instruktören. Ledningsgruppen besluter
om omdisponering av anslag först då det står klart att normala åtgärder inte längre räcker till.
- Ledningsgruppen är besluts förd då minst hälften av ledamöterna
är närvarande.
- Vid ledningsgruppens sammanträde förs protokoll under ledning
av ordföranden. Av protokollet ska framgå vad som föranlett den
uppkomna situationen och de åtgärdsalternativ som diskuterats
samt ledningsgruppens motiverade beslut till de åtgärder som vidtagits.
- Ledningsgruppens protokoll delges omedelbart kommunstyrelsen,
som därefter bereder ärendet angående omdisponering av anslag
inför kommunfullmäktige. Endast om en så omfattande katastrofsituation föreligger, att kommunfullmäktige inte kan sammanträda,
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behöver protokollet inte omedelbart delges kommunstyrelsen för
vidare åtgärder.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom och föreslår inför fullmäktige förslag på eventuella ytterligare delegeringar.

BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige åtgärderna i enlighet med bilagan.
Paragrafen justerades omedelbart.
Kommunfullmäktige 07.04.2020 § 46
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige åtgärderna i enlighet med bilagan.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt att följande undantag får tillämpas
under den tid undantagstillståndet i enlighet med beredskapslagen råder:
A) Ledamöter som deltar på distans ska anses som närvarande och
beslutande
Ett kommunalt sammanträde kan ske elektroniskt eller så kan enskilda ledamöter delta i mötet på elektronisk väg förutsatt att:
1) man har sörjt för informationssäkerheten och för att utomstående
inte kan komma åt sekretessbelagda uppgifter och
2) de ledamöter som konstaterats vara närvarande står i bild- och
ljudförbindelse med varandra på lika villkor.
Omröstningar och val får inte förrättas elektroniskt såvida inte valhemligheten kan garanteras.
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I kallelsen till ett sammanträde anges vilka ärenden som behandlas i
ett elektroniskt beslutsförfarande och före vilken tidpunkt ett elektroniskt beslutsfattande kan ske. Ärendet är behandlat när alla ledamöter i organet har uttryckt sin åsikt i ärendet och tidsfristen för behandlingen har löpt ut. Ett ärende behandlas vid ett sammanträde om en
ledamot så kräver eller annars avstår från att uttrycka sin åsikt inom
den utsatta tidsfristen. Protokollet kan justeras elektroniskt.
Detta gäller fram tills att närmare bestämmelser upptas i Eckerö
kommuns förvaltningsstadga.
B) Kallelsetiderna för kommunala organens sammanträden
Enligt kommuns förvaltningsstadga och kommunens övriga instruktioner anges att vilka kallelsetider ska tillämpas då organet sammankallas till ett möte.
Kommunfullmäktige beslöt att så länge som undantagstillståndet råder kan kallelsetiden för kommunstyrelsens och nämndernas sammanträde vara kortare än vad som föreskrivits ifall en normal kallelsetid skulle äventyra människorna hälsa och välfärd och förutsatt att ledamöterna har bevisligen tagit emot kallelsen (t.ex. per e-postsvar,
sms eller telefonsamtal).
B) Delegering av kommunfullmäktiges beslutanderätt
Kommunfullmäktige delegerar sin beslutanderätt till kommunstyrelsen
samt befullmäktigar kommunstyrelsen att vid behov i sin tur delegera
beslutanderätt vidare till nämnder och tjänstemän. Denna befogenhet
får endast användas i syfte att skydda befolkningens hälsa och välfärd, endast i den mån situationen kräver och endast i det fall att situationen är så brådskande att kommunfullmäktige inte kan sammanträda.
Kommunstyrelsen delger till kommunfullmäktige de beslut som har
fattats med stöd av delegeringsrätten.

I övrigt rekommenderar kommunfullmäktige att icke-brådskande
kommunala möten och sammankomster undviks.
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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: 40-43
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.
44-46
Besvärsmyndighet, adress och postadress:
Ålands Förvaltningsdomstol
PB 31
22101 Mariehamn
Kommunalbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar
Förvaltningsbesvär, paragrafer: 44-46
Besvärstid 30 dagar
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
Paragrafer:
Besvärstid dagar
Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet.

Fogas till protokollet
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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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