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Sammanträdesdatum
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KF § 99

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunfullmäktige 01.11.2018 § 99

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.
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KF § 100

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunfullmäktige 01.11.2018 § 100
Förslag:
Föredragningslistan godkänns med anmälningsärendet, kommundirektörens rapport.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KF § 101

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Kommunfullmäktige 01.11.2018 § 101

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:
Kommunfullmäktige utser Mikael Selander och Rune Söderlund till
protokolljusterare. Protokollet ska justeras senast den 2.11.2018 kl.
16.00.
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Dnr: KANSLI 290/2018
KF § 102

INBEGÄRAN AV UTLÅTANDE GÄLLANDE OM- OCH TILLBYGGNADEN AV KHS

Kommunfullmäktige 01.11.2018 § 102
Kommunstyrelse 23.10.2018 § 297
Södra Ålands Högstadiedistrikt k.f. (SÅHD) tog på förbundsfullmäktiges sammanträde 8.1.2018 beslut om en utbyggnad av Kyrkby högstadieskola (KHS) med 900 m2 och en ombyggnad av 600 m2 som
ska dimensionera skolan för 400 elever. Kostnaderna för om- och tillbyggnaden beräknades då till 3 088 800 euro. Därefter tillsattes en
byggnadskommitté som nu har tagit fram skissritningar och kostnadskalkyler för ändamålet. Eckerö kommun har beretts möjlighet att ge
ett utlåtande över om- och tillbyggnaden.
Av tillsänt och aktuell kostnadskalkyl framgår en ökning av kostnaderna från ursprungliga 3 088 800 till 4 051 000 euro, vilket är en ökning med 960 200 euro eller 31,15 %. De utökade kostnaderna beror
dels på att tillbyggnaden nu är 1 423 m2 och ombyggnaden endast
246 m2 samt att det tillkommit kostnader för ventilationsrum och elevskåp som inte var med i den ursprungliga kostnadskalkylen. Den planerade dimensioneringen är fortsättningsvis för 400 elever.
Av det som i skriftlig form tillställts kommunerna framgår ingen närmare motivering varför tillbyggnaden ökat i storlek och ombyggnaden
minskats. Vad gäller kostnaderna var de från början alldeles för lågt
räknade då det ursprungligen beräknades att kosta ca 2 000 euro/m 2
för om- och tillbyggnaden. Nu är kostnadsberäkningen i stället ca 2
450 euro/m2 . Den planerade finansieringsmodellen är att medlemskommunerna betalar för de årliga avskrivningarna och uppkomna räntor.
Vad gäller den planerade utbyggnaden av KHS har Eckerö kommun
kontinuerligt haft en annan inställning än majoriteten inom SÅHD. Anledningen till kommunens avvikande inställning är att man i beslut, för
många år sedan överenskommit om, att inga ytterligare utbyggnader
skulle ske vid KHS. Eckerö kommun omfattade slutligen en mindre
utbyggnad, i syfte att behovet för inhyrda moduler skulle upphöra.
Kommunen bedömde redan i samband med det ursprungliga förslaget att kostnadsberäkningen om 2000 per m/2 inte var realistisk. Den
nu reviderade kostnadsberäkningen förefaller också i underkant.
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valda som utsetts att ingå i en grupp. Gruppen är gemensam med
Hammarlands kommun som i uppdraget ska utreda förutsättningarna
för en ny högstadieskola på västra Åland. Bland direktiven kan nämnas att Eckerö kommun har för avsikt att kvarstå inom SÅHD. Utredningen ska helt förutsättningslöst klarlägga om en skola kan placeras
på axeln Näfsby – Möckelö. Eckerö kommun är dock inte intresserad
av att utreda en 1 - 9 skola i detta skede. Till denna del framgår det
att Eckerö kommuns avsikt är att ta fram ett underlag, för en andra
högstadieskola inom SÅHD. Skolan skulle verka parallellt med KHS
och samtidigt vara garantin för att SÅHD ska kunna möta det snabbt
ökande antalet elever inom högstadiedistriktet, mot bakgrund av stora
satsningar på stadsnära bostadsområden i Jomala men även befolkningsutvecklingen inom övriga kommuner i högstadiedistriktet. Hammarlands kommun har å sin sida beslutat om ett mera utvidgat utredningsuppdrag i skolfrågan, vilket Eckerö kommuns representanter i
gruppen accepterat ska utföras för Hammarlands räkning. Däremot
har Eckerös representanter inte enligt ovan nämnda av kommunfullmäktige utfärdade direktiv mandat till att delta i denna del av utredningen i nuläget.
Därvidlag konstateras att tidsramen igen är begränsad med tanke på
den kommunala sektorns beslutsgång, vilket i sammanhanget försvårar ärendets behandling.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att såsom utlåtande till Södra Ålands högstadiedistrikt k.f. framföra följande:
-Mot bakgrund av att kostnadsökningen med 31,15 % redan konstateras finner kommunstyrelsen att skäl föreligger för en grundlig redogörelse över de ändringar som gjorts i jämförelse med tidigare ställt förslag.
-En beräkning på eventuella merkostnader vad gäller driften bör
också presenteras.
-Kommunstyrelsen konstaterar fortsatt att en utredning bör tillsättas
inom SÅHD där Hammarland/Eckerö utredningen inkorporeras med
målet att utreda en ny högstadieskola på axeln Möckelö - Näfsby.

Kommunfullmäktige 1.11.2018 § 102
Bilaga:
1. Uppgifter från ÅSUB gällande elevantal och befolkningsutveckling.
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Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att förorda följande utlåtande inför kommunfullmäktige:
1. Mot bakgrund av att kostnadsökningen med 31,15 % redan konstateras finner kommunstyrelsen att skäl föreligger för en grundlig
redogörelse över de ändringar som gjorts i jämförelse med tidigare ställt förslag.
2. Lånekostnaderna är i aktuell kalkyl beräknade på en negativ
grundränta, plus marginal. Medlemskommunernas kostnader för
investeringen kommer därmed skjuta i höjden när räntan passerar
noll läge.
3. En beräkning på merkostnader vad gäller driften ska presenteras,
samtidigt bör den slutliga kostnaden per elev utredas.
4. Hammarland och Eckerö kommun befinner sig i slutfasen av utredningen för en ny högstadieskola inom SÅHD, på axeln
Möckelö – Näfsby som kan utgöra underlag inför förbundsfullmäktiges slutgiltiga beslut gällande om- och tillbyggnad av KHS.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till styrelsen för
framtagande och presentation av utförd utredning för Hammarland/Eckerö. (Punkt 4 i styrelsens förslag).
Anstånd ska anhållas i syfte att möjliggöra behandling av utredningen
ovan, i synnerhet mot bakgrund av kostnadsökningen på 31, 15 %
från föregående förslag gällande om/tillbyggnad. (Punkt 1 i styrelsens
förslag).
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ANMÄLNINGSÄRENDEN

Kommunfullmäktige 01.11.2018 § 103
-Kommundirektören informerar om aktuella händelser i förvaltningen.
BESLUT:
Fullmäktige antecknar informationen till sin kännedom.
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 fartbegränsning i Björnhuvud. Kl. 20.02. –
20.6.
-John Hilander: Frågor om självförsvarskurs. KL 20.05 – 20.09.
-Kari Kärki: Frågor om hjärtstartare. KL. 20.11 – 20.13.
-Mikael Selander: Frågor om Solgårdens utbyggnad. Kl.20.13 – 20.17
-John Hilander: Frågor om Solgården. KL.20.17 – 20.20.
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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: 99 - 103
Enligt 15 § FörvaltningsprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte
anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:

BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och
besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär.
§§
Besvärsmyndighet, adress och postadress:
Ålands Förvaltningsdomstol
PB 31
22101 Mariehamn
Kommunalbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar
Förvaltningsbesvär, paragrafer:
Besvärstid dagar
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
Paragrafer:
Besvärstid dagar
Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet.
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Besvärskrift

I besvärsskriften skall uppges:
- ändringssökandes namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringar till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv, eller av
den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften
undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress
anges
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original
eller officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden räknas.

Inlämnande av
besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post
eller genom bud, men i så fall på sändarens eget ansvar. Handlingarna
skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.
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