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KF § 57

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunfullmäktige 28.06.2018 § 57
Kommunfullmäktige 14.05.2018 § 39

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:
Kommunfullmäktige konstaterar att utskick av kallelse till ledamot
Tage Mattsson inte sänts i enlighet med kommunens förvaltningsstadga. Kallelsen är dock kungjord och publicerad i kommunens anslagstavla. Ledamot, Tage Mattsson framför under sammanträdet att
det försenade utskicket inte utgjort något hinder för hans deltagande
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under sammanträdet. Han anförde heller inga hinder till att sammanträdet skulle hållas.
Kommunfullmäktige finner därför vid en sammantagen bedömning att
mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutsfört.
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KF § 58

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunfullmäktige 28.06.2018 § 58
Förslag:
Föredragningslistan godkänns:

BESLUT:
Enligt förslag.
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KF § 59

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Kommunfullmäktige 28.06.2018 § 59

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:
Anna Wiksten och Tage Mattsson utses till protokolljusterare.
Protokollet ska justeras senast 2.7.2018, kl. 23.59.
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KF § 60

BOKSLUT 2017

Kommunfullmäktige 28.06.2018 § 60
Kommunstyrelse 12.06.2018 § 180
Kommunstyrelse 08.05.2018 § 147
Kommunstyrelse 24.04.2018 § 118
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 2017 återfinns i bilaga.
-Ekonomichefen, Maarit Grönlund är närvarande under ärendets behandling.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar bokslutet och antecknar informationen
från ekonomichefen till sin kännedom.
Ärendet bereds för beslut till nästa sammanträde.

BESLUT:
Efter genomgång av bokslutet för 2017 konstaterar kommunstyrelsen
att kostnadsökningen för grundskolan framstår som anmärkningsvärd
med hänsyn till personalresurser och elevantal.
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I övrigt antecknar kommunstyrelsen informationen till sin kännedom.
Ärendet bereds som ärende inför kommunstyrelsen till nästa sammanträde.

Kommunstyrelse 8.5.2018 § 148
Balansbok 2017 återfinns i bilaga.
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens
överskott på 241 022,32 € överförs till kontot överskott från tidigare
år. Överföringen medför att det ackumulerade överskottet uppgår till
4 220 005,37 €.
Därtill beslutar kommunstyrelsen att:
- godkänna bokslutet för år 2017.
- underteckna handlingarna samt överlämna handlingarna till revisorerna för slutrevision.

BESLUT:
Enligt förslag.
Kommunstyrelse 12.6.2018 § 181
Revisorerna har genomfört slutrevision.
Revisionsberättelsen och revisionsrapporten är bilagda.
Balansbok 2017 återfinns i bilaga.
I § 77 Kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland sägs bl.a.
”När fullmäktige fastställer bokslutet skall fullmäktige besluta om ansvarfrihet för de redovisningsskyldiga”.
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen överlämnar bokslut och verksamhetsberättelse för
år 2017 till kommunfullmäktige för slutligt godkännande.
Revisionsberättelsen delges kommunfullmäktige.
Revisionsrapporten bereds som ärende till kommunstyrelsens sammanträde 26.6.2018.
BESLUT:
Enligt förslag.

Kommunfullmäktige 28.6.2018 § 60
Ekonomichef, Maarit Grönlund finns med under ärendets behandling
för presentation av bokslut 2017.
Kommunfullmäktige uppmärksammas att revisionsrapporten kommer
att kompletteras och tillsändas efter kommunstyrelsens sammanträde
26.6.2018.
Bilaga:
1. Bokslut 2017
2. Revisionsberättelse
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens överskott på 241 022,32 € överförs till kontot överskott från
tidigare år. Överföringen medför att det ackumulerade överskottet
uppgår till 4 220 005,37 €.
Kommunstyrelsen överlämnar bokslut och verksamhetsberättelse för
år 2017 till kommunfullmäktige för slutligt godkännande.
Revisionsberättelsen delges kommunfullmäktige.
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BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bokslutet för 2017 och beviljar de redovisningsskyldiga ansvarfrihet för räkenskapsåret 2017.
Revisionsberättelsen och rapporten antecknas till kännedom.
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KF § 61

PIXNELKLINIKEN

Kommunfullmäktige 28.06.2018 § 61
Kommunstyrelse 22.05.2018 § 170
Socialnämnden 07.05.2018 § 63
Socialnämnden 03.04.2017 § 53

Hänv: Pixnekliniken 2.0
Hänv: Sammarbetsavtal utkast
Hänv: Pixne verksamhetsplan och produktkatalog
Hänv: Malax kommuns protokollsutdrag
Hänv: Pixnekliniken budget
Kårkulla samkommun beslöt vid sitt möte 12.10.2016 § 25 att missbrukarvårdens verksamhet i samkommunens regi upphör 30.6.2017.
Samarbetsförhandlingar och uppsägningar har verkställts vid
Pixnekliniken i enlighet med detta.
Missbrukarvården på svenska är en stor angelägenhet för kommunernas invånare. I avsikt att upprätthålla kontinuerlig verksamhet fram
till dess att landskapsreformen genomförs och social- och hälsovården överförs till landskapet Österbotten vore det viktigt att missbrukarvården får en ny värdorganisation.
Kommunstyrelsen i Malax kommun har aviserat beredskap att ta över
Pixnekliniken, fram tills landskapsreformen genomförs.
Målet är att medverka till att kontinuiteten inom anstaltsvården för
missbrukare upprätthålls tills landskapsreformen genomförs, och
att genom en personalförstärkning utveckla verksamheterna med
möjlighet till längre vårdepisoder för en bredare målgrupp.
Eftersom Kårkulla har beslutat att avsluta verksamheten och verkställt
sina beslut kommer det inte att handla om överlåtelse av rörelse.
Istället handlar det om att starta upp Pixnekliniken från och med
1.8.2017 i ny regi. Arrangemanget skulle bygga på ett värdkommunavtal och en direktion, för att ge samarbetskommunerna möjlighet till
insyn i verksamheten. Prissättningen skall ses över, förslagsvis så att
den tidigare tillämpade årsavgiften skulle sänkas och istället skulle
dygnspriserna för användningen höjas.
För att kunna genomföra detta att ett flertal av kommunerna i Svenskfinland tecknar ett samarbetsavtalet.
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I dagsläget har elva österbottniska städer och kommuner aviserat beredskap att delta i samarbetet.
Tidsplanen är att fullmäktige planerar tillsätta tjänster och ta över
Pixnekliniken från och med 1 augusti 2017. Pixnekliniken bereds möjligheten att anställas i befattningar, som motsvarar nuvarande funktioner.
Malax kommun är intresserade av att utreda huruvida de Åländska
kommunerna är villiga av att fortsätta sammarbeta med Pixnekliniken
i dess nya regi.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden beslutar att fortsätta sammarbeta med Pixnekliniken i
dess nya form med Malax kommun som huvudman.
BESLUT
Enligt förslag

Socialnämnden 07.05.2018 § 63
Bilaga: Förslag till avtal

Bifogat finns ett förslag till avtal om gemensamt organ för skötandet av
svenskspråkig missbrukarvård vid pixnekliniken i Malax.

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att förorda inför
kommunstyrelse och kommunfullmäktige att avtalet, angående
svenskspråkig missbrukarvård ingås med Malax kommun, ansvarig
kommun.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:
Socialnämnden besluter att förorda inför kommunstyrelse och kommunfullmäktige att avtalet, angående svenskspråkig missbrukarvård
ingås med Malax kommun, ansvarig kommun.

Kommunstyrelse 22.5.2018 § 170
Bilaga: Förslag till avtal
Kommundirektörens förslag:
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Kommunstyrelse förordar inför kommunfullmäktige att avtalet, angående svenskspråkig missbrukarvård ingås med Malax kommun, ansvarig kommun, enligt bilaga.

BESLUT:
Enligt förslag.

Kommunfullmäktige 28.6.2018 § 61
Bilaga: Förslag till avtal
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelse förordar inför kommunfullmäktige att avtalet, angående svenskspråkig missbrukarvård ingås med Malax kommun, ansvarig kommun, enligt bilaga.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KF § 62

TJÄNSTEMANNAFÖRORDNANDE

Kommunfullmäktige 28.06.2018 § 62
Kommunstyrelse 12.06.2018 § 186
Kommunstyrelse 12.06.2018 § 184
Johanna Johns är för närvarande anställd som löneräknare i kommunen i arbetsavtalsförhållande. Mot bakgrund av behovet i närings- och
kulturnämndens behov av föredragande tjänsteman framstår nödvändigheten för kommunen att utse någon för detta uppdrag. I enlighet
med relevant regelverk skall föredragning i kommunala organ göras
av tjänsteman som en del av beslutsprocessen.
Johanna Johns har gett sitt medgivande och förankring har skett i
nämnden. Även i övrigt uppfyller Johanna behörighetskraven för ett
tjänstemannaförordnande.
Av Eckerö kommuns förvaltningsstadga framgår följande:
10 § 1 Allmänt
Den kommunala verksamheten handhaves av tjänstemän i tjänsteavtalsförhållande och arbetstagare i arbetsavtalsförhållande.
Kommunens personal består av anställda i tjänstemanna- eller arbetsavtalsförhållande. För tjänstemän tillämpas lagen om kommunala
tjänsteinnehavare och för arbetstagare i arbetsavtalsförhållande til-lämpas arbetsavtalslagen. I det följande behandlas huvudsakligen
tjänsteavtalsförhållanden. Dessa är i tillämpliga delar gällande också
för arbetstagare.
Offentlig maktutövning utövas av tjänstemän som är anställda i tjänsteavtalsförhållande. Sådan offentlig maktutövning omfattar:
- uppgifter i vilka den som utför uppgiften med stöd av sin lagstadgade behörighet, ensidigt kan besluta om annans fördel, rätt eller
skyldighet,
- uppgifter i vilka den som utgör en uppgift med stöd av sin lagstadgade behörighet ensidigt kan utfärda ett förordnande som är förpliktigande för annan eller på annat sätt ingriper till annans fördel eller rätt,
- utövandet av offentlig makt som en del av föredragning i den
kommunala beslutsprocessen
- utövande av offentlig makt som en del av beslutsdelegation
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- förberedande åtgärder som har betydande verkningar för beslutsprocessen för offentlig maktutövning
Dessa allmänna bestämmelser om personalen kompletteras genom
instruktioner samt tjänste- och arbetsbeskrivningar eller genom beslut
av anställande eller på annat sätt behörig myndighet.

10 § 2 Ledning och verksamhet
Kommunens personalförvaltning leds av kommunstyrelsen som övervakar och bistår kommunens olika organ i fråga om planering, beredning, verkställighet samt produktion av tjänster som föreskrivits av
kommunfullmäktige och andra förtroendeorgan i syfte att uppnå
kommunens målsättningar. Kommunstyrelsen beslutar i de ärenden
som åligger kommunen som personalmyndighet om ej annorlunda är
stadgat.
Kommunfullmäktige beslutar om inrättande och indragning av
tjänster samt ombildning av anställningar i tjänsteavtalsförhållande till arbetsavtalsförhållande då det arbetet ej omfattar offentlig
myndighetsutövning. Arbetstagare anställs inom ramen för i budgeten
anslagna medel.
7 § 11 Föredragning:
Vid kommunala organs sammanträden fattas beslut efter föredragning av en tjänsteman. Om organet inte har en föredragande tjänsteman fattar organet beslut på grundval av ordförandens redogörelse.
Föredragandens förslag ligger till grund för behandlingen som utgångsförslag.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att tjänsten som
löneräknare ombildas från arbetsavtalsförhållande till tjänsteavtalsförhållande.
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner att tjänsten
ombildas till tjänsteavtalsförhållande skall Johanna Johns utses till föredragande tjänsteman i närings- och kulturnämnden.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Kommunfullmäktige 28.6.2018 § 62

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att tjänsten som
löneräknare ombildas från arbetsavtalsförhållande till tjänsteavtalsförhållande.
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner att tjänsten
ombildas till tjänsteavtalsförhållande skall Johanna Johns utses till föredragande tjänsteman i närings- och kulturnämnden.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KF § 63

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Kommunfullmäktige 28.06.2018 § 63
Tre motioner har inkommit undertecknade av Mikael Selander, Brage
Eklund och Andre Sjöström. Motionernas innehåll lästes upp av
Brage Eklund.
Motioner:
1. Fifax
2. Gatubelysning
3. Äldrevård
BESLUT:
Kommunfullmäktige antecknar informationen till sin kännedom och
överlämnar motionerna 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.”
Brage Eklund: Frågor om skogsavverkning, gatubelysning och kl.
19.54 – 20.00 Svar lämnas vid nästa sammanträde vad gäller skogsavverkning.
John Hilander: Frågor om vattentryck och Fifax, kl. 20.00 – 20.13.
Leif Borg: Frågor om investeringar, Solgården, bostadsområdet och
taxitillstånd, kl. 20.13 – 20.25.
Mikael Selander: Frågor om hyror, kl. 20.25 – 20.26.
John Hilander: Frågor om Fifax, 20.27 – 20.29.
Brage Eklund: Frågor om kommunreformen, kl. 20.30 – 20.35.
Mikael Selander: Frågor om Solgården, kl 20.35 – 20.40.
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Tage Mattsson: Frågor om Fifax, kl. 20.40 – 20.41.
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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: 58, 59
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.
§§ 57, 60, 61, 62
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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