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Sammanträdesdatum
25.06.2020
KF § 47

KALLELSE OCH BESLUTSFÖRHET

Kommunfullmäktige 25.06.2020 § 47
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 konstaterades 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
25.06.2020
KF § 48

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunfullmäktige 25.06.2020 § 48
Förslag:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur
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Sammanträdesdatum
25.06.2020
KF § 49

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Kommunfullmäktige 25.06.2020 § 49
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:
Kalle Björnhuvud och Berit Metsik valdes till protokolljusterare.
Protokollet justeras elektroniskt senast 29.6.2020 kl. 12.00.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende
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Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
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__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
25.06.2020
KF § 50

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Kommunfullmäktige 25.06.2020 § 50
-

-

Statsrådet meddelade den 15 juni 2020 att undantagstillståndet upphör att gälla den 15 juni 2020. Detta betyder att samtidigt upphörde även kommunfullmäktiges delegeringsbeslut KF
§ 46 av den 7 april 2020 att gälla.
Skatteraterna
Kommunstyrelsens protokoll finns på www.eckero.ax

BESLUT:
Kommunfullmäktige antecknade informationen till sin kännedom.
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bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
6

Sammanträdesdatum
25.06.2020
KF § 51

BOKSLUT 2019

Kommunfullmäktige 25.06.2020 § 51
Kommunstyrelse 08.06.2020 § 167
Kommunstyrelse 12.05.2020 § 125

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 2019 återfinns i bilaga.
-Ekonomichefen, Maarit Grönlund är närvarande under ärendets behandling.
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens
underskott på 343 928,34 € överförs till kontot överskott från tidigare
år. Överföringen medför att det ackumulerade överskottet uppgår till
4 009 473,63 €.
Därtill beslutar kommunstyrelsen att:
- godkänna bokslutet för år 2019.
- underteckna handlingarna samt överlämna handlingarna till revisorerna för slutrevision.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende
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BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att följande förändringar ska göras i
bokslutet:
- s. 51: förändring gällande skrivningen om närståendevård inom
äldreomsorgen
- s.55: att köket levererar mat till uteklienter, Solgården och Daghemmet Nyckelpigan
- s. 71: korrigering avseende tjänstgöring för timlärare, svenska
med annat modersmål
- s. 87: tillades en förklarande text under prestationstal 2019 kostnad/kommuninvånare
- s. 90: tillades en förklarande text till ökningen av renat avloppsvatten
Därtill beslutar kommunstyrelsen att:
- godkänna bokslutet för år 2019 och
- underteckna handlingarna samt överlämna handlingarna till revisorerna för slutrevision.
Styrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens
underskott på 343 928,34 € överförs till kontot överskott från tidigare
år. Överföringen medför att det ackumulerade överskottet uppgår till
4 009 473,63 €.

Kommunstyrelse 08.06.2020 § 167
Revisorerna har genomfört slutrevision.
Revisionsberättelsen och revisionsrapporten är bilagda.
Balansbok 2019 återfinns i bilaga.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen överlämnar bokslut och verksamhetsberättelse
för år 2019 till kommunfullmäktige för slutligt godkännande.
Revisionsberättelsen tillika revisionsprotokollet delges kommunfullmäktige.
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BESLUT:
Kommunstyrelsen inbegär senast den 18 juni 2020 en redogörelse
från socialförvaltningen avseende påpekandet om barnskyddsupphandlingen och vilka åtgärder man har vidtagit med anledning av det.
I övrigt enligt förslag.
Kommunfullmäktige 25.06.2020 § 51
I § 77 Kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland sägs bl.a.
”När fullmäktige fastställer bokslutet skall fullmäktige besluta om ansvarfrihet för de redovisningsskyldiga”.
- Ekonomichefen, Maarit Grönlund är med under ärendets behandling
i egenskap av sakkunnig.
Bilagor:
1. Bokslut och verksamhetsberättelse
2. Revisionsberättelse/rapport
3. Revisionsprotokoll
4. Kommunstyrelsens beslut KF 51 23.6.2020 med information om
åtgärderna med anledning av revisionsrapporten
Kommunstyrelsens förslag:
- Styrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens underskott på 343 928,34 € överförs till kontot överskott
från tidigare år. Överföringen medför att det ackumulerade överskottet uppgår till 4 009 473,63 €.
- Kommunstyrelsen överlämnar bokslut och verksamhetsberättelse
för år 2019 till kommunfullmäktige för slutligt godkännande.
- Revisionsberättelsen tillika revisionsprotokollet delges kommunfullmäktige.
BESLUT:
Kommunfullmäktige fastställer bokslutet samt ger ansvarsfrihet åt de
redovisningsskyldiga.
I övrigt enligt styrelsens förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende
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bestyrkes

Ordf.
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Sammanträdesdatum
25.06.2020

Dnr: KANSLI 262/2018
KF § 52

MOTION ANGÅENDE RÖKFRI ARBETSPLATS

Kommunfullmäktige 25.06.2020 § 52
Kommunstyrelse 08.06.2020 § 168
Närings- och kulturnämnden 03.10.2019 § 58
Byggnadstekniska nämnden 30.09.2019 § 106
Socialnämnden 04.11.2019 § 114
Kommunstyrelse 10.09.2019 § 208
Bilagor:
1. Alkohol- och drogpolicy för Eckerö kommun
2. Förslag på Alkohol/drog- och policy för tobaksfri arbetstid
3. Motion
Johan Hellström har den 30.9.2018 inkommit med motion, av vilket
framgår följande:
”Idag är bl.a. Åhs och Mariehamns stad helt rökfria arbetsplatser.
Härmed motionerar jag att införa detta även i Eckerö kommun. Detta
för folkhälsan, respekt för omgivningen samt besparing av arbetstid”
Konstateras att kommunen har en gällande alkohol- och drogpolicy
som antogs i fullmäktige 21.4.2016. Av pedagogiska skäl bör därför
denna policy kompletteras med ännu ett avsnitt gällande tobaksfri arbetstid.
Konstateras visuellt, utan föregående grundlig utredning, att tobaksbruk förekommer i kommunen under arbetstid. Tobaksanvändning
medför hälsorisker både för brukaren och dess omgivning. Kommunen bör därför eftersträva tobaksfrihet som ett sätt att stävja och minimera exponering. Mot denna bakgrund finns därmed skäl, att diskussion inom respektive verksamhet initieras, vad gäller införandet av
tobaksfri arbetstid i kommunen. För att nå bästa resultat bör därför
även arbetarskyddsrepresentanter involveras med målet om tobaksfri
arbetstid 1.1.2020.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Kommundirektörens förslag:
-

Kommunstyrelsen beslutar att remittera förslaget på uppdaterad
policy till samtliga nämnder och representanter för arbetarskyddet
för synpunkter.

-

Kommunstyrelsen emotser synpunkter senast den 15.10.2019.

BESLUT:
Enligt förslag.

Socialnämnden 04.11.2019 §
Ett förslag till ny ”Alkohol- och drogprogram samt policy för tobaksfri
arbetstid” har tagits fram av kommunstyrelsen och har skickats på
remiss till nämnden. Se bilaga.
Enheternas åsikt i frågan presenteras på mötet.
Socialchefens förslag:
Socialchefens förslag är att nämnden omfattar förslaget till ny ”Alkohol- och drogprogram samt policy för tobaksfri arbetstid”
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:
Socialnämnden har fått aviseringar om att inte alla personalgrupper
ställer sig positiva till föreslaget men ur ett helhetsperspektiv överväger fördelarna och socialnämnden ställer sig därför positiv till en rökfri
arbetsplats.
Byggnadstekniska nämnden 30.09.2019 § 106
Ett förslag till ny ”Alkohol- och drogprogram samt policy för tobaksfri
arbetstid” har tagits fram av kommunstyrelsen och har skickats på
remiss till nämnden. Se bilaga BTN 30.09.2019, § 106
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden omfattar förslaget till ny ”Alkohol- och
drogprogram samt policy för tobaksfri arbetstid”

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
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Sammanträdesdatum
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BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag
godkänns.
_______________
Närings- och kulturnämnden 03.10.2019 § 58
Ett förslag till ny ”Alkohol- och drogprogram samt policy för tobaksfri
arbetstid” har tagits fram av kommunstyrelsen och har skickats på
remiss till nämnden. Se bilaga.
FÖRSLAG:
Närings- och kulturnämnden omfattar förslaget till ny ”Alkohol- och
drogprogram samt policy för tobaksfri arbetstid”.
BESLUT:
Nämnden godkänner förslaget enhälligt.

Kommunstyrelse 08.06.2020 § 168
Nämndernas återges ovan. Förslaget till ny Alkohol- och
drogprogram samt policy för tobaksfri arbetstid finns i bilagan.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar förslaget till ny Alkohol- och
drogprogram samt policy för tobaksfri arbetstid och föreslår inför
kommunfullmäktige att fullmäktige fastställer det nya programmet och
policy.
BESLUT:
Enligt förslag.
Kommunfullmäktige 25.06.2020 § 52
Med anledning av Johan Hellströms motion om angående rökfri arbetsplats har ett förslag till ny ”Alkohol- och drogprogram samt policy
för tobaksfri arbetstid” tagits fram av kommunstyrelsen och skickats
på remiss.
Samtliga instanser har godkänt förslaget och således har kommunstyrelsen föreslagit att kommunfullmäktige fastställer det nya programmet och policy.

Protokolljusterarnas signatur
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Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till ny ”Alkohol- och drogprogram samt policy för tobaksfri arbetstid”.
BESLUT:
John Hilander föreslog att kommunfullmäktige fastställer dokumentet
med den förändringen att Eckerö kommun börjar tillämpa tobaksfri
arbetstid fr.o.m. 1.1.2021 istället för 1.1.2020 så att kommunstyrelsen
och förvaltningen har tid att förbereda verkställigheten. Johan Hilander och Bernt Bergman understödde förslaget.
Kommunfullmäktige beslöt att fastställa ”Alkohol- och drogprogram
samt policy för tobaksfri arbetstid” i enlighet med Hilanders förslag.

Protokolljusterarnas signatur
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Dnr: KANSLI 159/2019
KF § 53

MOTION ANGÅENDE FRITIDSFASTIGHETER AV KOMMUNEN ÄGD MARK

Kommunfullmäktige 25.06.2020 § 53
Kommunstyrelse 08.06.2020 § 171
Byggnadstekniska nämnden 18.05.2020 § 39
Kommunstyrelse 12.05.2020 § 132
Närings- och kulturnämnden 04.05.2020 § 16
Kommunstyrelse 21.4.2020 § 103
Mikael Selander har inlämnat en motion om Motion angående fritidsfastigheter av kommunen ägd mark (bilaga).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen remitterar motionen till närings- och kulturnämnden
och byggnadstekniska nämnden.
BESLUT:
Kommunstyrelsen remitterar motionen till närings- och kulturnämnden
och byggnadstekniska nämnden för utlåtande. Svaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 3 juli 2020.

Närings- och kulturnämnden 04.05.2020 § 16
Kommunstyrelsen har remitterat Mikael Selanders motion angående
fritidsfastigheter av kommunen ägd mark till närings- och kulturnämnden för utlåtande.
FÖRSLAG:
Närings- och kulturnämnden avger ett utlåtande till kommunstyrelsen.
BESLUT:
Närings- och kulturnämnden anser att idén är riktigt bra men nämnden vill samtidigt betona att reglerna om jordförvärv måste följas.
Den här typens verksamhet kräver också en stor arbetsinsats avseende fastighetsförvaltning och planering för att verksamheten ska
vara ekonomisk.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes
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Nämnden anser att kommunen ändå ska planera området så att objektet kan säljas till en näringsidkare som vill bedriva en i motionen
avsedd verksamhet.
Kommunstyrelse 12.05.2020 § 132
Närings- och kulturnämndens har gett det ovanstående utlåtandet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom och inväntar byggnadstekniska nämndens utlåtande i ärendet.
BESLUT:
Enligt förslag.
Byggnadstekniska nämnden 18.05.2020 § 39
Byggnadstekniska kontoret har sett över lämpliga delar av kommunens mark för föreslaget ändamål.
Bilaga BTN 18.05.2020, § 39
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden lämnar utlåtande till kommunstyrelsen
enligt bilaga.

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att inför kommunstyrelsen föreslå
enligt bilaga och anser att fastigheten Furuhaga 13:2 är mest lämpad
för detta ändamål.
__________

Kommunstyrelse 08.06.2020 § 171
Utlåtande har inkommit både av närings- och kulturnämnden och av
byggnadstekniska nämnden.
Förslaget i motionen var att närings- och kulturnämnden tillsammans
med byggnadstekniska nämnden undersöker möjligheterna för projektet och återkopplar till fullmäktige senast september 2019 för diskussion/hörande.
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Kommundirektörens förslag:
Som underlag för kommunfullmäktiges diskussion konstaterar kommunstyrelsen att fastigheten Furuhaga 13:2 är mest lämpad för detta
ändamål.
BESLUT:
Kommunstyrelsen anser att projektet inte hör till kommunens kärnverksamhet men området är väl lämpad för framtida planering av bostadstomter och bör hållas i kommunal ägo.
Kommunfullmäktige 25.06.2020 § 53
Kommunstyrelsen har, på basis av utlåtandena från närings- och kulturnämnden samt byggnadstekniska nämnden, behandlat motionen
och avgett ett bemötande till förslaget.
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen anser att projektet inte hör till kommunens kärnverksamhet men området Furuhaga 13:2 är väl lämpad för framtida
planering av bostadstomter och bör hållas i kommunal ägo.
BESLUT:
Mikael Selander, understödd av Johan Hilander, John Hilander och
Bernt Bergman, föreslog att ärendet återremitteras via kommunstyrelsen till byggnadstekniska nämnden så att förvaltningen bereder en
konkret utredning över kostnaderna för vvs och infrastruktur till Furuhaga 13:2 där tomternas storlek skulle vara 500 m2 och där bosättningen skulle kunna vara permanent boende. Därtill ska förvaltningen
göra en motsvarande utredning för fritidsboende.
Rune Söderlund och Tage Mattsson understödde kommunstyrelsens
förslag.
Ordförande fastställde omröstningspropositionerna enligt följande:
Kommunstyrelsens förslag: JA
Mikael Selanders förslag: NEJ
De angivna rösterna utföll enligt följande, se bilagt röstningsprotokoll:
JA
2
NEJ
7
AVSTÅR
4
Därmed beslöt kommunfullmäktige att återremittera ärendet.
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25.06.2020
KF § 54

MINSKNING AV BUDGET 2020

Kommunfullmäktige 25.06.2020 § 54
Kommunstyrelse 08.06.2020 § 172
Närings- och kulturnämnden 02.06.2020 § 24
Kommunstyrelse 26.05.2020 § 155
Vid sitt möte den 12 maj 2020 genom beslut KS § 126 beslöt kommunstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp vars uppdrag är bland annat
att arbeta fram förslag till inbesparning i driftsbudget 2020.
Arbetsgruppen har vid sitt möte den 18 maj 2020 konstaterat att
nämndernas och förvaltningsenheternas budget bör minskas med 5
%.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om att förvaltningarna och i mån av möjlighet även nämnderna ska arbeta fram förslag på 5 % minskning i
driftbudget 2020.
Kommunstyrelsen emotser förslagen senast den 5 juni 2020.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.

Närings- och kulturnämnden 02.06.2020 § 24
Kommunstyrelsen har inbegärt förslag på 5 % minskning i nämndens
driftbudget 2020. Ett förslag finns i bilagan.
Kommundirektörens förslag:
Nämnden beslutar om förslag på minskning av driftbudget.
BESLUT:
Nämnden beslutar att det av styrelsen uppsatta målet uppfylls genom
av att tjänsten som närings- och kulturutvecklare hålls vakant fram till
september 2020.
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Kommunstyrelse 08.06.2020 § 172

Förslag från byggnadstekniska förvaltningen, närings- och kulturnämnden, skolförvaltningen, socialförvaltningen samt allmänna förvaltningen finns i bilagan.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar ändringsförslagen och föreslår inför kommunfullmäktige att ändringarna verkställs i driftbudget 2020.
BESLUT:
Kommunstyrelsen begär sammanställning från ekonomiförvaltningen.
Konstateras att inbesparningsåtgärderna inte uppnår 5 % målsättning
utan att det görs nedskärningar av verksamhet och personal.
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige tjänsten som närings- och
kulturutvecklare inte rekryteras under 2020 och ärendet upptas till ny
behandling i budgetarbetet för 2021.
Därutöver bör nämnderna hålla strikt kostnadsåterhållsamhet och ytterligare inbesparning ska göras där det är möjligt.
I övrigt enligt förslag.

Kommunfullmäktige 25.06.2020 § 54
Den 12 maj 2020 genom KS § 126 beslöt kommunstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp vars uppdrag var bland annat att arbeta fram
förslag till inbesparning i driftsbudget 2020.
Arbetsgruppen har vid sitt möte den 18 maj 2020 konstaterat att
nämndernas och förvaltningsenheternas budget bör minskas med 5
%.
Den 26 maj 2020 beslöt kommunstyrelsen att förvaltningarna och i
mån av möjlighet även nämnderna ska arbeta fram förslag på 5 %
minskning i driftbudget 2020.
De inkomna förslagen behandlades på kommunstyrelsens möte den
8 juni 2020. Kommunstyrelsen konstaterade att inbesparningsåtgärderna inte uppnår 5 % målsättning utan att det görs nedskärningar av
verksamhet och personal. Kommunstyrelsen beslöt också att inför
kommunfullmäktige föreslå inbesparningar i driftbudget 2020 i enlighet med bilagan.
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Kommunstyrelsens förslag:
- Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att ändringarna verkställs i driftbudget 2020 i enlighet med bilagan.
-

Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att tjänsten som närings- och kulturutvecklare inte rekryteras under 2020 och ärendet
upptas till ny behandling i budgetarbetet för 2021.

-

Därutöver bör nämnderna hålla strikt kostnadsåterhållsamhet och
ytterligare inbesparning ska göras där det är möjligt.

BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 319/2018
KF § 55

ÄNDRING AV GRUNDAVTAL FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET SÖDRA ÅLANDS
HÖGSTADIEDISTRIKT

Kommunfullmäktige 25.06.2020 § 55
Kommunstyrelse 08.06.2020 § 176
I samband med verkställandet av Kommunernas socialtjänst k.f. överförs specialfritidsverksamheten till utbildningsförvaltningens verksamhetsområde. För att detta ska vara möjligt har Södra Ålands högstadiedistrikt k.f. (SÅHD) initierat ett arbete av att revidera och samtidigt
förnya SÅHD:s grundavtal.
SÅHD:s förbundsstyrelse har berett ärendet och skickat ett förslag till
förbundsfullmäktige för godkännande. Under processen har Hammarland lämnat in en skrivelse med önskemål om att även kommunerna
ska ges möjlighet att bereda ärendet i form av en mellankommunal
arbetsgrupp. De berörda kommunerna utsåg sina representanter till
denna arbetsgrupp och för Eckerös del skedde detta genom KS §
118, 21.4.2020. Den mellankommunala arbetsgruppen uppnådde ett
förhandlingsresultat som SÅHD:s förbundsdirektör presenterade på
förbundsfullmäktigemötet. Detta förslag godkändes av förbundsfullmäktige och skickades därefter till samtliga medlemskommuner för
godkännande. SÅHD:s målsättning är att förslaget till det nya grundavtalet godkänns i medlemskommunernas fullmäktige inom juni månad så att förbundet kan inleda sitt budgetarbete tillräckligt tidigt.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att det nya
grundavtalet godkänns.
BESLUT:
Enligt förslag.
Kommunfullmäktige 25.06.2020 § 55
Södra Ålands högstadiedistrikt (SÅHD) har skickat ett förslag till nytt
grundavtal till berörda kommunerna för godkännande (bilaga).
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att det nya
grundavtalet godkänns.
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BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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Sammanträdesdatum
25.06.2020
KF § 56

REVIDERING AV INVESTERINGSBUDGET 2020

Kommunfullmäktige 25.06.2020 § 56
Kommunstyrelse 08.06.2020 § 183
Kommunstyrelse 26.05.2020 § 154
Vid sitt möte den 12 maj 2020 genom beslut KS § 126 beslöt kommunstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp vars uppdrag är bland annat
att arbeta fram ändringar i investeringsbudget.
Arbetsgruppen har vid sitt möte den 18 maj 2020 arbetat fram ändringsförslag i enlighet med bilagan.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige ändringar i investeringsbudget i enlighet med bilagan.
BESLUT:
Enligt förslag.
Kommunstyrelse 08.06.2020 § 183
Förslaget bör revideras i och med att projekteringen av BPV-4 Fjärilsgatan redan har påbörjats.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige ändringar i investeringsbudget i enlighet med bilagan.
BESLUT:
Enligt förslag.
Kommunfullmäktige 25.06.2020 § 56
Den 12 maj 2020 beslöt kommunstyrelsen genom KS § 126 att tillsätta en arbetsgrupp vars uppdrag är bland annat att arbeta fram
ändringar i investeringsbudget.
Kommunstyrelsen har behandlat arbetsgruppens förslag den
26.5.2020 och 8.6.2020 och beslöt att inför fullmäktige föreslå ändringar i investeringsbudget för år 2020 (bilaga).
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25.06.2020

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige ändringar i investeringsbudget i enlighet med bilaga.
BESLUT:
Enligt förslag.
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25.06.2020
KF § 57

KOMMUNDIREKTÖRENS ANSTÄLLNINGSFORM: PRÖVOTIDENS UTGÅNG

Kommunfullmäktige 25.06.2020 § 57
Kommunstyrelse 08.06.2020 § 187
Kommunfullmäktige 28.11.2019 § 102
Kommunstyrelse 19.11.2019 § 313
Kommunfullmäktige 24.10.2019 § 83
Kommunstyrelse 08.10.2019 § 263

Under förutsättning att Kommunfullmäktige godkänner Arsim Zekajs
anhållan om uppsägning av tjänst har Eckerö kommun en förestående rekryteringsprocess.
Ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att ge arbetsgivargruppen i uppdrag att i
skyndsam ordning starta upp rekryteringsprocessen emedan kommundirektörens anhållan om uppsägning sannolikt kommer att beviljas av Kommunfullmäktige. I uppdraget ingår att etablera kontakt med
en konsult, lämplig att bistå kommunens förtroendevalda under en
kommande rekryteringsprocess samt att i samråd med denna utforma
ett förslag till annonsering som en kommande rekryteringsgrupp kan
verkställa då kommunfullmäktige fattat beslut i ärendet.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktiges behandling, under förutsättning att Arsim Zekajs anhållan om uppsägning från tjänst
godkänts, att en rekryteringsgrupp bestående av tre personer tillsätts.
Gruppen får i uppdrag att tillsammans med anlitad konsult verkställa
processen att till Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige föra fram
ett förslag till anställning av ny kommundirektör.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Kommunfullmäktige 24.10.2019 § 83

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktiges behandling, under förutsättning att Arsim Zekajs anhållan om uppsägning från tjänst
godkänts, att en rekryteringsgrupp bestående av tre personer tillsätts.
Gruppen får i uppdrag att tillsammans med anlitad konsult verkställa
processen att till Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige föra fram
ett förslag till anställning av ny kommundirektör.
BESLUT:
Andre Sjöström föreslår följande till rekryteringsgrupp:
Anders Svebilius, Jan-Anders Öström och Sanna Söderlund. Anders
Svebilius utses till ordförande och sammankallande. Mikael Selander
och Mikael Sandholm understöder förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar att utse rekryteringsgrupp enligt Andre
Sjöströms förslag. Kommunfullmäktige beslutar att processen kan
verkställas med stöd av konsult.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kommunstyrelse 19.11.2019 § 313
Av rekryteringsunderlaget framgår att sju (7) personer ansökt om
uppdraget som kommundirektör i kommunen. Av dessa har sex kandidater som uppfyller behörighetskraven intervjuats. Rekryteringsunderlag bifogas beredningen.
Rekryteringsgruppens förslag:
Rekryteringsgruppen har efter noggrant övervägande och vid en
sammanvägd bedömning av ansökningshandlingar, personliga intervjuer och tagna referenser enhälligt kommit fram till att inför kommunstyrelsens behandling föreslå att Raine Katajamäki anställs som
kommundirektör i Eckerö kommun. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Om Raine Katajamäki tackar nej till uppdraget föreslår rekryteringsgruppen att Sara Kemetter erbjuds uppdraget i andra hand. I övrigt
görs ingen rangordning mellan de sökande.
Kommunstyrelsen anhåller om fullmakt för att fastslå ersättningsnivå
och övriga villkor för uppdraget.
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BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kommunfullmäktige 28.11.2019 § 102
Bilaga:
1. Ansökningshandlingar

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att Raine Katajamäki anställs som kommundirektör i Eckerö kommun. Tillträde sker enligt
överenskommelse.
Om Raine Katajamäki tackar nej till uppdraget föreslår kommunstyrelsen att Sara Kemetter erbjuds uppdraget i andra hand. I övrigt görs
ingen rangordning mellan de sökande.
Kommunstyrelsen anhåller om fullmakt för att fastslå ersättningsnivå
och övriga villkor för uppdraget.
BESLUT:
Arsim Zekaj anmäler jäv. Kommunfullmäktige konstaterar att jäv inte
föreligger.
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att utse Raine Katajamäki till
kommundirektör i Eckerö kommun. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Kommunstyrelsen befullmäktigas att fastslå ersättningsnivå och övriga villkor för uppdraget.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kommunstyrelse 08.06.2020 § 187
I enlighet med beslut i Kommunfullmäktige 28.11.2019 § 102 samt
påföljande beslut i Kommunstyrelse 03.12.2019 § 338 gällande anställandet av Raine Katajamäki som kommundirektör i Eckerö kommun har Kommunstyrelsen i samband med prövotidens utgång i enlighet med punkterna nedan att ta ställning till kommundirektörens
fortsatta tjänstgöring samt avge ett förslag till beslut inför Kommunfullmäktiges behandling.
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 Raine Katajamäki tillträder kommundirektörstjänsten den
07.01.2020 i enlighet med överenskommelse mellan parterna
 Kommundirektörens prövotid fastställs till sex (6) månader, (AKTA).
Eftersom Raine Katajamäki hade en deadline vecka 23 gällande uppsägning från sin tidigare tjänstgöring vid Ålands Landskapsregering
har förhandsinformation i ärendet inhämtats från de politiska grupperingarna varvid samtliga utlåtanden har förordat en fortsatt ordinarie tjänstgöring. Konstateras vidare att kommundirektören under prövotiden utfört sina arbetsuppgifter på ett förtjänstfullt sätt även under
den synnerligen turbulenta tid som varit på grund av Covid-19.
Styrelseordförandes förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför Kommunfullmäktige att Raine Katajamäki efter prövotidens utgång fortsätter sin tjänstgöring som kommundirektör i Eckerö kommun i enlighet med det avtal som upprättats
mellan parterna.”
BESLUT:
Raine Katajamäki anmälde jäv. Kommunstyrelsen konstaterade att
jäv föreligger och Katajamäki lämnade sammanträdet under ärendets
behandling.
Kommunstyrelsen beslöt enligt styrelseordförandes förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
Kommunfullmäktige 25.06.2020 § 57
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför Kommunfullmäktige att Raine Katajamäki efter prövotidens utgång fortsätter sin tjänstgöring som kommundirektör i Eckerö kommun i enlighet med det avtal som upprättats
mellan parterna.”
BESLUT:
Raine Katajamäki anmälde jäv. Jäv konstaterades. Raine Katajamäki
var inte närvarande under ärendets behandling. Till sekreterare för
punkten valdes Bernt Bergman.
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att Raine Katajamäkis tjänsteförhållande ska fortlöpa efter prövotidens utgång.
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KF § 58

VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER 2020-2023

Kommunfullmäktige 25.06.2020 § 58
Kommunfullmäktige 30.01.2020 § 6

Kommunfullmäktige utser för sin mandatperiod minst tre revisorer
med personliga ersättare för att granska kommunens förvaltning och
ekonomi enligt § 73 Kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland.
Revisorernas uppgift omfattar granskning av kommunens ekonomi
under den nya mandatperioden som således påbörjas 2020.
BESLUT:
Jan-Anders Öström föreslog följande:
-

återval Tove Lindström-Koli från BDO Audiator Ab till ordinarie
revisor och val av Andreas Holmgård till hennes ersättare.

-

val av Nina Andersson till revisor och val av Annette Andersson till hennes ersättare.

-

val av Margareth Häggblom till revisor och val av Jan-Erik
Mattsson till hennes ersättare.

Fullmäktige beslutade om återval av Tove Lindström-Koli från
BDO Audiator Ab till ordinarie revisor och valde Andreas Holmgård till hennes ersättare.
Fullmäktige beslutade att välja Nina Andersson till revisor och
valde Annette Andersson till hennes ersättare.
Fullmäktige beslutade att välja Margareth Häggblom till revisor
och valde Jan-Erik Mattsson till hennes ersättare.
Kommunfullmäktige 25.06.2020 § 58
Kommunfullmäktige ska besluta vem av revisorerna ska fungera som
ordförande.
BESLUT:
Kommunfullmäktige utsåg Tove Lindström-Koli från BDO Audiator Ab
till revisorernas ordförande.
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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: 47-50, 53
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.
Paragrafer: 51-52, 54-58
Besvärsmyndighet, adress och postadress:
Ålands Förvaltningsdomstol
PB 31
22101 Mariehamn
Kommunalbesvär, paragrafer: 51-52, 54-58
Besvärstid 30 dagar
Förvaltningsbesvär, paragrafer:
Besvärstid dagar
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
Paragrafer:
Besvärstid dagar
Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet.

Fogas till protokollet

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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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

Fogas till protokollet

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

