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Sammanträdesdatum
01.03.2018
KF § 12

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunfullmäktige 01.03.2018 § 13

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:
Sammanträdet konstateras lagenligt sammankallt 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
01.03.2018
KF § 13

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunfullmäktige 01.03.2018 § 14
Förslag:
Föredragningslistan godkänns.

BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
01.03.2018
KF § 14

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Kommunfullmäktige 01.03.2018 § 15

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:
Mikael Selander och Rune Söderlund väljs som protokolljusterare.
Protokollet ska justeras senast 5.3.2018, 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
01.03.2018
KF § 15

FYLLNADSVAL AV VICEORDFÖRANDE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018

Kommunfullmäktige 01.03.2018 § 16
Kommunfullmäktige 25.01.2018 § 4

Enligt 40 § Kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland väljer
kommunfullmäktige bland sina ledamöter ett presidium som ska bestå
av en ordförande och högst två viceordföranden. Enligt kap. 4 § 3
förvaltningsstadgan för Eckerö kommun väljs en viceordförande.
Presidiet väljs för ett år i sänder. Hela presidiet utses vid samma valförrättning.
Den ledamot som längst innehaft ett fullmäktigeuppdrag i kommunen
utövar ordförandeskapet tills valförrättningen slutförts. Om flera av ledamöterna tillhört fullmäktige lika lång tid, utövas ordförandeskapet
av den ledamot som är äldst av dessa.
Valet torde inledas genom att kandidater till ordförande och viceordförandeposten föreslås.

BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att utse Anders Svebilius som
ordförande och Johan Hilander som vice ordförande för kommunfullmäktige 2018.

Kommunfullmäktige §16 1.3.2018
Johan Hilander valdes till viceordförande för kommunfullmäktige enligt KF § 4 25.1.2018. Han föreslogs sedan till uppdrag i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutade därefter under KF § 7
25.1.2018 att utse Johan Hilander till ledamot i kommunstyrelsen för
perioden 2018-2019. Johan Hilander har inlämnat samtycke av vilket
framgår att han avstår från uppdraget i Eckerö kommunfullmäktige
under samma period.
Av kommunallagen § 47 framgår att den som är ledamot eller ersättare i fullmäktige, inte kan samtidigt vara ledamot eller ersättare i styrelsen förutom då fullmäktige tillträtt efter nyval och en ny styrelse
ännu inte har utsetts.
Mot bakgrund av ovan bör därför kommunfullmäktige välja viceordförande för kommunfullmäktige.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
01.03.2018

Kommunfullmäktigeordförandens förslag:
Kommunfullmäktige väljer viceordförande för 2018.
BESLUT:
Kommunfullmäktige väljer enhälligt John Hilander till viceordförande
för 2018.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
01.03.2018

Dnr: KANSLI 183/2017
KF § 16

MOTION: FOLKOMRÖSTNING

Kommunfullmäktige 01.03.2018 § 17
Kommunstyrelse 13.02.2018 § 23
Kommunfullmäktige 16.11.2017 § 91
Kommunstyrelse 07.11.2017 § 311
Kommunstyrelse 07.11.2017 § 309
Kommunstyrelse 08.08.2017 § 173
Kommunfullmäktige 15.06.2017 § 51
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:
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
01.03.2018

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.
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:
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
påseende
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Utdragets riktighet
bestyrkes
Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
01.03.2018

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
Kommunfullmäktige 17.8.2017 § 55
Kommundirektörens förslag:
Kommundirektören föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med kommunstyrelsens förslag § 173 från den 8 augusti 2017.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag § 173 från den 8 augusti 2017. Kommunfullmäktige ger också
kommunstyrelsen i uppdrag att vidta förberedande åtgärder inför den
nu beslutade datumet för folkomröstning, den 28 januari 2018. Kommunstyrelsen ska också formulera frågeställning för folkomomröstning och presentera det för kommunfullmäktige.

Kommunstyrelse 7.11.2017 § 311

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att vidta förberedande åtgärder
för en folkomröstning 28.1.2018. Kommunstyrelsen ska inför kommunfullmäktige också föreslå frågeställning. Detta framgår av kommunfullmäktiges beslut.
Kommundirektören konstaterar att omständigheterna ändrats sedan
beslut fattats i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har därför att
värdera dessa omständigheter inför kommunfullmäktige.
Många indikationer pekar på att en eventuell sammanslagning sannolikt inte kommer ske under denna mandatperiod. När kommunfullmäktige i Eckerö beslutade att folkomröstning skulle äga rum i samband
med presidentvalet, skedde detta utifrån förhandsinformationen att en
kommunsammanslagning skulle fullbordas hastigt.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
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Flera faktorer pekar på att det är vettigare att avvakta med folkomröstning. En viktig faktor är att vi nu kan konstatera att landskapsregeringen upphandlar utredare för den föreslagna ”Södra Ålands
kommun”. Utifrån den utredningen kommer också ett konkret resultat
att presenteras för Eckeröborna. Det vore därför utifrån Eckeröbons
perspektiv lättare att ta ställning i frågan. I de fall när liknande folkomröstning för en kommunsammanslagning varit aktuell, har befolkningen haft ett konkret resultat att förhålla sig till i form av en utredning,
med vad en sammanslagning med kommun X innebär, exempelvis
gällande kommunservice, ekonomiska aspekter, representation etc.
Utifrån rådande förutsättningar kan det därför bedömas som svårt för
Eckeröbon att avgöra konsekvenserna för sitt ställningstagande.
En annan faktor är att vi i nuläget gör en planering för 2018-20192020. Vi vet de facto inte något om hur kommunens förutsättningar
att bedriva verksamhet kommer se ut i framtiden. Med hänsyn till att
landskapsregeringen överför mer lagstadgad service på kommunerna, kan det på sikt hota vår möjlighet att vara självständiga. Den trenden har varit tydlig senaste åren för flera kommuner i landskapet. Det
betyder att vi i nuläget röstar om något in i framtiden, vilket kan vara
svårt att förutspå.
Andra faktorer som också kan vara värdefulla för bedömningen inför
fastställande av beslut såsom föreskrivs av lagen, är även gissningsvis att det under nästa val kommer göras ett aktivt ställningstagande
som visar riktningen, då frågan sannolikt kommer bli en valfråga inför
framtida organ. Dessutom kan det efter lagtingsvalet ske något som
helt ändrar riktningen i den politiska representationen i landskapet
som gör folkomröstningen inaktuell. Kvar blir kostnaden för kommunen på cirka 4 000 euro.
En annan aspekt är att ett framtida KST kan göra kommunsammanslagning obsolet eftersom kommunerna med det löser sin sårbarhet.
Andra samarbetsformer kan också bidra till detta.
I nuläget har vi bara ett beslut som säger att folkomröstning ska hållas 28.1.2018, men inget beslut såsom föreskrivs i lagen då den
också bland annat kräver formulerad frågeställning.
Tidtabellen som följer av regeringens senaste förslag till ny kommunstruktur följer nedan.
Hösten 2017
- Upphandling av kommunindelningsutredare för de nya kommunerna
(pågår).
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
11

Sammanträdesdatum
01.03.2018

- Kommunindelningsutredningen för Finström, Geta och Sund (färdig
och presenterad)
- Lagstiftningspromemoria färdigställs och lagberedningen inleds.
- Utredningen för Lemland och Lumparland förbereds.
Under år 2018
- Kommunindelningsutredningar för de nya kommunerna slutförs.
- Den nya kommunindelningslagen och kommunstrukturlagen behandlas av Ålands lagting.
Våren 2019
- Finström, Geta och Sund kan gå samman i den frivilliga processen.
Hösten 2019
- Kommunalval till de nuvarande fullmäktige i oktober.
2021
- De fyra nya kommunerna kan bildas från och med den 1 januari
2021 i enlighet med den nya lagstiftningen.
Den stora ändringen i det nya förslaget avseende tidtabell är att
kommunalval kommer att hållas till nuvarande fullmäktige i oktober
2019. I tidigare förslag skulle detta val ske i den nya kommunstrukturen. Det finns flera frågetecken som ännu är oklara avseende tidtabellens realistiska förverkligande.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår två alternativ till kommunfullmäktige. I
första hand förordar kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige att
kommunen avvaktar med folkomröstning, i väntan på att en kommunindelningsutredning genomförs och presenteras.
I det fall kommunfullmäktige finner folkomröstning angeläget föreslår
kommunstyrelsen i andra hand följande till kommunfullmäktige:
Eckerö kommun anordnar folkomröstning 28.1.2017 i samband med
presidentvalets första omgång. Folkomröstningen ska ordnas i Eckerö skola. Frågeställningen som bör ställas till denna folkomröstning
är:
”Ska Eckerö kommun fortsätta vara självständig kommun”
Svarsalternativen till frågeställningen:
JA, NEJ, AVSTÅR

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
12

Sammanträdesdatum
01.03.2018

Röstsedeln skall i tillämpliga delar ha samma utformning som röstsedeln har i 51 § Vallagen. Dock skall röstsedeln enligt LL (1998:20) om
kommunala folkomröstningar 16 § tryckas på gult papper. Frågan
samt alternativen som beslutats om ovan skall tryckas på valsedeln
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att inför kommunfullmäktige föreslå att,
Eckerö kommun anordnar folkomröstning 28.1.2017 i samband med
presidentvalets första omgång. Folkomröstningen ska ordnas i Eckerö skola. Frågeställningen som bör ställas till denna folkomröstning
är:
”Ska Eckerö kommun fortsätta vara självständig kommun”
Svarsalternativen till frågeställningen:
JA, NEJ, AVSTÅR
Röstsedeln skall i tillämpliga delar ha samma utformning som röstsedeln har i 51 § Vallagen. Dock skall röstsedeln enligt LL (1998:20) om
kommunala folkomröstningar 16 § tryckas på gult papper. Frågan
samt alternativen som beslutats om ovan skall tryckas på valsedeln

Kommunfullmäktige 16.11.2017 §91
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att, Eckerö kommun anordnar folkomröstning 28.1.2017 i samband med presidentvalets första omgång. Folkomröstningen ska ordnas i Eckerö skola.
Frågeställningen som bör ställas till denna folkomröstning är:
”Ska Eckerö kommun fortsätta vara självständig kommun”
Svarsalternativen till frågeställningen:
JA, NEJ, AVSTÅR
Röstsedeln skall i tillämpliga delar ha samma utformning som röstsedeln har i 51 § Vallagen. Dock skall röstsedeln enligt LL (1998:20) om
kommunala folkomröstningar 16 § tryckas på gult papper. Frågan
samt alternativen som beslutats om ovan skall tryckas på valsedeln.
BESLUT:
Kerstin Wikgren föreslår att kommunen avstår från folkomröstning
och låter istället frågan bli en valfråga för nätskommande val. Tommy
Nordin understöder förslaget.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Ronald Karlsson, Rune Söderlund och Leif Borg understöder kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden fastställer omröstningspropositionen:
JA- kommunstyrelsens förslag.
NEJ- Kerstin Wikgrens förslag.
Röstningen utföll enligt följande:
9 röster för kommunstyrelsens förslag.
4 röster för Kerstin Wikgrens förslag.
Se bilagt röstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelse 13.2.2018 § 23

Rådgivande folkomröstning förrättades i kommunen 28.1.2018. Resultat från folkomröstningen följer nedan:
Antal röstberättigade
Antal röstande

772 100,0 %
460 59,59%

Ja
Nej
Avstår
Ogiltiga
Totalt

275 59,8 %
132 28,7 %
46 10,0 %
7
1,5 %
460 100,0 %

Av resultat från folkomröstningen kan utläsas att 59,8 % röstat för att
Eckerö kommun fortsättningsvis ska vara en självständig kommun.
Optimala förutsättningar för folkomröstningen hade varit om en kommunindelningsutredning varit färdigställd för ställningstagande. Kommundirektören kan dock inte göra någon annan bedömning än att JAröstande som också utgör en tydlig och kompakt majoritet stödjer nuvarande kommunstruktur, där Eckerö fortsättningsvis ska vara en
självständig enhet i relation till andra kommuner.
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Till stöd för den här bedömningen kan tilläggas, att frågan om reform
av kommunstrukturen i landskapet har varit föremål för samhällsdebatt de senaste decennierna. Under 2017 återaktualiserades frågan
genom meddelade åtgärder för tvångslagstiftning i landskapet. Kommuninvånarna har i anslutning till detta kunnat delta på informationstillfällen under sommar/hösten 2017. Invånarna har därutöver fått del
av utredningar som genomförts i frågan och legat till grund för framtida kommunstrukturlagstiftning i landskapet. Utifrån ovan bör kommuninvånarna i allmänhet varit tillräckligt insatta för att kunna ta ställning i frågan. Folkomröstningens tillförlitlighet bedöms därför som
hög. Avsaknaden av en konkretiserad kommunindelningsutredning
avspeglas sannolikt främst i 10% av rösterna som avstått från att ta
ställning.
Tolkningen ovan stärks genom att en tydlig majoritet i kommunens
fullmäktige gett sitt stöd för gällande kommunstruktur, samt uttryckt
motstånd mot eventuella tvångssammanslagningar. Resultatet från
folkomröstningen är därför i paritet med det politiska ställningstagandet i kommunfullmäktige och andra organ i kommunen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar resultatet från folkomröstningen.
Kommunstyrelsen ger förslag beträffande kommunens ställningstagande inför kommunfullmäktige utgående från resultatet från folkomröstningen.
BESLUT:
Kommunstyrelsen konstaterar att en tydlig majoritet gett uttryck för att
Eckerö även i fortsättningen ska vara en egen kommun.
Kommunstyrelsen kommer med grund i resultatet från folkomröstningen verka för att behålla och utveckla kommunens verksamheter i
egen regi.
Resultatet från folkomröstningen sänds till kommunfullmäktige för
kännedom.
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Kommunfullmäktige 1.3.2018 § 17
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige noterar resultatet till sin kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 23/2018
KF § 17

ANHÅLLAN OM ATT NYTTJA GYMPASALEN SAMT EKERGÅRDEN HYRESFRITT 2018

Kommunfullmäktige 01.03.2018 § 18
Kommunstyrelse 13.02.2018 § 29
Folkhälsan i Eckerö anhåller om att fritt få utnyttja gympasalen i Eckerö skola samt Ekergården för sina aktiviteter under 2018. Se bilaga.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att Folkhälsan i
Eckerö beviljas hyresfrihet enligt anhållan under förutsättning att föreningen tar ansvar för återställning av lokalerna.
BESLUT:
Enligt förslag.

Kommunfullmäktige 1.3.2018 § 18
Bilaga: Anhållan från Folkhälsan
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att Folkhälsan i
Eckerö beviljas hyresfrihet enligt anhållan under förutsättning att föreningen tar ansvar för återställning av lokalerna.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KF § 18

ARBETSGRUPP FÖR BYGGANDE AV HÖGSTADIESKOLA

Kommunstyrelse 27.2.2018 § 43
Kommunfullmäktige 01.03.2018 § 19
Kommunstyrelse 13.02.2018 § 37
Hammarlands kommun har den 8.2.2018 inkommit med en inbjudan
för medverkan i en arbetsgrupp. Gruppen ska utreda byggande av
högstadieskola. Eckerö kommun ska enligt inbjudan från Hammarland ge sitt utlåtande senast den 6.3.2018. I det fall Eckerö kommun
önskar delta i arbetsgruppen bör tre representanter utses enligt inbjudan. Se bilaga.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar ställning till inbjudan från Hammarlands kommun.
BESLUT:
Ärendet återremitteras till kommundirektören för att ta fram ytterligare
underlag i ärendet.

Kommunstyrelse 27.2.2018 § 43
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till kommundirektören för
framtagande av ytterligare underlag i ärendet. En förfrågan har skickats till Hammarlands kommun genom kommundirektör Kurt Carlsson
om önskemålet från kommunstyrelsen. Av kommunikationen med
Kurt Carlsson framgår att det i nuläget saknas annat underlag än den
utredning som gjordes 2002 av Karl-Erik Smulter, samt protokoll från
samma år. Se bilaga.
Av utredningen i ärendet framgår i övrigt att Hammarlands kommun
avsatt 20.000 euro i syfte att utreda byggande av högstadieskola.
Vad gäller en eventuell ekonomisk fördelningsmodell för utredningskostnaden finns i nuläget inget överenskommet mellan Hammarland
och Eckerö.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar ställning till inbjudan från Hammarlands kommun.
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BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Eckerö kommun förhåller sig positivt till inbjudan från Hammarlands kommun under följande av kommunstyrelsen listade premisser.
Kommunstyrelsen har, trots det bristfälliga underlaget som presenterats i inbjudan, för avsikt att på sitt följande möte utse representanter
till den arbetsgrupp som tillsatts av Hammarlands kommun med följande punkter som grund för kommunens medverkan:
1. Eckerö kommuns uttalade målsättning i nuläget är att kvarstå inom
kommunalförbundet Södra Ålands Högstadiedistrikt.
2. Eckerö kommun är inte intresserad av att utreda en 1-9 skola enligt
den modell som presenterades i Smulters utredning.
3. Eckerö kommuns andel av finansieringen är i nuläget endast arvoderingen av kommunens utsedda representanter, eventuella merkostnader bör klargöras för beslut om finansiering av kommunfullmäktige i Eckerö.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Kommunfullmäktige 1.3.2018 § 19
Bilagt:
1. Protokoll från Hammarlands kommun 2002.
2. Inbjudan från Hammarlands kommun.
3. Utredning ”Smulter”.
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Eckerö kommun förhåller sig positivt till inbjudan från Hammarlands kommun under följande av kommunstyrelsen listade premisser:
Kommunstyrelsen har, trots det bristfälliga underlaget som presenterats i inbjudan, för avsikt att på sitt följande möte utse representanter
till den arbetsgrupp som tillsatts av Hammarlands kommun med följande punkter som grund för kommunens medverkan:
1. Eckerö kommuns uttalade målsättning i nuläget är att kvarstå inom
kommunalförbundet Södra Ålands Högstadiedistrikt.
2. Eckerö kommun är inte intresserad av att utreda en 1-9 skola enligt
den modell som presenterades i Smulters utredning.
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3. Eckerö kommuns andel av finansieringen är i nuläget endast arvoderingen av kommunens utsedda representanter, eventuella merkostnader bör klargöras för beslut om finansiering av kommunfullmäktige i Eckerö.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KF § 19

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Kommunfullmäktige 01.03.2018 § 20
Ledamot Tommy Nordin inlämnar motion angående antalet sammanträden i kommunfullmäktige/styrelse.
BESLUT:
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för behandling.
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.”
-Mikael Selander: Frågor om marknadsföringsstrategin, kl. 20.15 –
20.17.
-John Hilander: Frågor om hyreshus, kl. 20.17 – 20.20.
-Mikael Selander: Frågor om tomtförsäljning, kl. 20.20 – 20.22.
-Mikael Selande: Frågor om Fifax, kl.20.20 – 20.25.
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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:14 – 15, 19 - 20
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.
§§ 13, 16, 18
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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