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KF § 24

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunfullmäktige 21.03.2019 § 24

Enligt § 11 kap. 4 i Eckerö kommuns förvaltningsstadga ska i kallelse
till fullmäktige anges följande: ”I kallelsen anges datum, tidpunkt och
plats för sammanträdet samt vilka ärenden som ska upptagas till behandling.”
Enligt samma paragraf ska kallelsen ”utsändas minst sju dagar innan
sammanträdet till varje kommunfullmäktigeledamot och till kommunstyrelsens presidium”.
I § 13 kap. 4 anges följande om föredragningslistan: ”Föredragningslistan bör medfölja kallelsen till sammanträdet men kan också sändas
skilt.” Om innehållet i föredragningslistan anges i samma paragraf:
”Föredragningslistan skall innehålla en förteckning och redogörelse
över de ärenden som skall behandlas och beredda förslag till beslut
från kommunstyrelsen eller från annat organ som kommunfullmäktige
i särskilda fall utsett till beredningsorgan”.
Fullmäktige beslutade 21.4.2016/§ 67 att kallelse, föredragningslista
och bilagor distribueras elektroniskt till alla fullmäktigledamöter torsdagen före fullmäktigemötet, i enlighet med den tidsgräns för kallelsen som anges i Eckerö kommuns förvaltningsstadga (d.v.s. kallelse
ska ”utsändas minst sju dagar” före mötet).
Av beslutet 21.4.2016 framgår också följande: handlingarna finns
fr.o.m. tidpunkten för den elektroniska utsändningen tillgängliga i det
s.k. Inet. Vid mötet finns kallelse, föredragningslista och bilagor tillgängliga i pappersformat för den som meddelar kommunkansliet om
sin önskan att få handlingarna i pappersformat. Alternativt kan kallelse, föredragningslista och bilagor avhämtas på kansliet i pappersformat före mötet, om önskemål om det meddelas kansliet.
BESLUT:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutsfört.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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KF § 25

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunfullmäktige 21.03.2019 § 25
Förslag:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KF § 26

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Kommunfullmäktige 21.03.2019 § 26

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:
Andrè Sjöström och Magnus Jansson utses till protokolljusterare.
Protokollet ska justeras senast 25.3.2019, kl. 20.00.
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KF § 27

UTREDNING, NY SKOLA

Kommunfullmäktige 21.03.2019 § 27
Kommunstyrelse 12.03.2019 § 68

Av KF 12.12.2018 § 120 och i samband med behandling av budget
för kommande år framgår följande:
”Brage Eklund framhåller att kommunen bör avsätta 50 000 euro för
projektering för en ny skola på västra Åland. Med anledning av att
flera ledamöter avlägsnat sig från sammaträdet, förfaller därmed beslutsförheten och förslaget från Brage Eklund kan inte behandlas.
Ärende om ny skola på västra Åland kommer fortsatt att beredas i
kommunstyrelsen”.
Bakgrunden är att Hammarlands kommun avsatt medel för att utreda
förutsättningarna avseende en ny skola på västra Åland. Hammarlands kommun har framfört önskemål om deltagande från Eckerö
kommun i denna utredning. I samråd med kommunstyrelsens ordförande lyfts därför ärendet för ställningstagande vad avser anhållan
om tilläggsmedel i utredningssyfte.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar ställning till äskade om tilläggsmedel på 50 000
euro, för fortsatt utredning och projektering av en ca 1200 m2 storhögstadieskola i samarbete med Hammarlands kommun.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige, att Eckerö kommun arbetar för att Södra Ålands högstadiedistrikt, i skyndsam ordning utreder
och planerar en ny högstadieskola på Västra Åland.
Kommunstyrelsen förordar i nuläget inte upptagande av tilläggsmedel
för utredning och projektering i samarbete med Hammarlands kommun.
Paragrafen förklaras omedelbart justerat.
Kommunfullmäktige 21.03.2019 § 27
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige, att Eckerö kommun arbetar för att Södra Ålands högstadiedistrikt, i skyndsam ordning utreder
och planerar en ny högstadieskola på Västra Åland.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.
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Kommunstyrelsen förordar i nuläget inte upptagande av tilläggsmedel
för utredning och projektering i samarbete med Hammarlands kommun.

BESLUT:
Ordföranden har begärt ajournering. Kommunfullmäktige beslutar att
sammanträdet ajourneras i 10 minuter (kl.19.35 – 19.45)
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att Eckerö kommun arbetar för
att Södra Ålands högstadiedistrikt, i skyndsam ordning utreder och
planerar en ny högstadieskola på Västra Åland.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att vid behov godkänna upptagande av tilläggsmedel för utredning och projektering av en ny högstadieskola tillsammans med samtliga kommuner inom SÅHD. Eckerö kommun initierar ett möte och tillkallar samtliga kommuner inom
SÅHD i detta syfte.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
7

Sammanträdesdatum
21.03.2019
KF § 28

MOTION OM ANTALET LEDAMÖTER I KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kommunfullmäktige 21.03.2019 § 28
Kommunstyrelse 12.03.2019 § 71
Motion om minskning av antalet ledamöter i fullmäktige inkom den
28.2.2019. Motionen är undertecknad av Rune Söderlund och Kalle
Björnhuvud. Av motionen framgår följande:
”Undertecknade föreslår att antalet ledamöter i fullmäktige minskas
från dagens 13 till 11 st. Fullmäktiges roll minskar vartefter mera beslutsfattande överförs till tjänstemän och kommunstyrelsen varför antalet ärenden och arbetsuppgifter minskar. Det har också visat sig att
det är bara svårare att få folk att ställa upp till val och därmed ha en
tillräckligt bred bas för att tillsätta platser i fullmäktige + suppleanter
samt kommunstyrelse + suppleanter”.
Av kommunallagen 6 kap. § 38 gällande antalet ledamöter i fullmäktige framgår följande:
”Antalet fullmäktigeledamöter som skall väljas bestäms i förhållande
till kommunens invånarantal på valårets första dag enligt följande:
Invånarantal
högst 500
501 - 1.000
1.001 - 2.000
2.001 - 3.000
3.001 - 4.000
4.001 - 6.000
6.001 - 10.000
över 10.000

Antal fullmäktigeledamöter
11
13
15
17
19
21
25
27

Fullmäktige kan före utgången av april månad under valåret besluta
att antalet ledamöter som väljs skall vara högre eller lägre än vad
som följer av 1 mom. Antalet ledamöter skall alltid vara udda och får
inte understiga nio. Landskapsregeringen skall underrättas om ändringar av antalet ledamöter”.
Eckerö kommun har under mandatperioden 2016-2019 haft 13 ledamöter i kommunfullmäktige. Ledamöternas argumentation i den inkomna motionen framstår som lämpad och välmotiverad.
Vid en närmare genomgång av presenterad slutrapport av genomförd
kommunindelningsutredning framgår dock följande:
Protokolljusterarnas signatur
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”8.4.1 Fullmäktige
Enligt vallagen för landskapet Åland utgör en kommun en enda valkrets. En kommunsammanslagning innebär en förändring för den representativa demokratin, då kandidatnominering och val sker på hela
den sammanslagna kommunens område.
Enligt kommunallagen för landskapet Åland ska en kommun med 6–
10 000 invånare ha ett fullmäktige bestående av 25 ledamöter. Kommunen kan bestämma om att välja ett större eller ett mindre antal
fullmäktigeledamöter än det som anges i lagen.
Vid en kommunsammanslagning fastslår de sammangående kommunerna antalet fullmäktigeledamöter i samgångsavtalet.
Det finns alternativa sätt att bilda en ny kommuns fullmäktige beroende på när kommunsammanslagningen sker:
1. Den nya kommunens kommunfullmäktige väljs genom ordinarie
kommunalval
2. De nuvarande kommunernas samtliga fullmäktigeledamöter bildar
ett övergångsfullmäktige som fungerar som högsta beslutande
organ fram till nästa kommunalval. På Södra Åland skulle ett
övergångsfullmäktige bestående av de nuvarande kommunernas
fullmäktigeförsamlingar ha 79 ledamöter.

3. Den nya kommunens fullmäktige bildas för en övergångsperiod
genom en delvis sammanslagning av de nuvarande kommunernas
fullmäktige. Minst en fjärdedel av fullmäktigeledamöterna från varje
kommun ska ingå i den nya kommunens fullmäktige. Fullmäktigeförsamlingen fungerar som den nya kommunens högsta beslutande organ fram till nästa ordinarie kommunalval.
Modellerna 2 och 3 ger vissa möjligheter att mildra den minskning av
den lokala politiska representationen som en kommunsammanslagning innebär. Med tanke på situationen på längre sikt är det viktigt att
utvärdera vad ett fullmäktige valt med utgångspunkt i reglerna
för ett ordinarie kommunalval (modell 1) skulle innebära för den regionala representationen”.
Konstateras att nuvarande landskapsregering har intentionen att slå
samman kommunerna på Åland. Högsta domstolen har behandlat
och godkänt lagförslagen. Stadfästande samt ikraftträdande bedöms
därför som sannolikt. Under förutsättning att reformen förverkligas
Protokolljusterarnas signatur
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och Eckerö kommun trots sin ofrivillighet, måste ingå i Södra Ålands
kommun, kan modellerna ovan för politisk representation aktualiseras. En minskning av antalet ledamöter förefaller därför i nuläget
inte i linje med kommunens intresse. Denna bedömning görs utgående från att kommunens inflytande skulle påverkas negativt vid
bildande av fullmäktige enligt modellerna 2 och 3.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att antalet ledamöter som
väljs till kommunfullmäktige för mandatperioden 2020-2023 står oförändrat.
Motionen konstateras färdigbehandlad i kommunstyrelsen.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerat.
Kommunfullmäktige 21.03.2019 § 28
Bilaga:
1. Motion
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att antalet ledamöter som
väljs till kommunfullmäktige för mandatperioden 2020-2023 står oförändrat.
Motionen konstateras färdigbehandlad i kommunstyrelsen.
BESLUT:
Leif Borg och Kari Kärki understöder kommunstyrelsens förslag.
Rune Söderlund föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med motionen och minskar antalet ledamöter från 13 till 11 för mandatperioden 2020 – 2023. Tage Mattsson understöder förslaget.
Ordförande fastställer omröstningspropositionen.
Kommunstyrelsens förslag: JA
Rune Söderlunds förslag: NEJ
Röstningen föll enligt följande:
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Kommunstyrelsens förslag: 8 röster
Rune Söderlunds förslag: 4 röster
En avstod från röstning.
Se bilagt omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.
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KF § 29

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Kommunfullmäktige 21.03.2019 § 29
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.”
-Kari Kärkis fråga den 28.2.2019 om medborgarinitiativ för Posthuset
besvaras. Kl. 20.38 – 20.40.
-Leif Borg frågor om investeringsprojektens förverkligande under
2019. Svar lämnar vid nästföljande sammanträde. Kl. 20.40 – 20.43.
-Kari Kärki, frågor om socialvårdspaket. Kl. 20.43 – 20.45.
-Leif Borg, frågor om anmälningsärenden. Kl. 20.45 – 20.47.
-Brage Eklund, frågor om socialvårdspaket. Kl.20.48 – 20.49.
-Tage Mattsson, frågor om Fifax. Kl.20.50 – 20.51.
-Mikael Selander, frågor om Fifax. Kl.20.51 – 21.00.
-Leif Borg, frågor om Fifax. Kl. 21.01 – 21.04.
-Tage Mattsson, frågor om Fifax. Kl.21.05 – 21.07.
-Leif Borg, frågor om arrendeavtal. Kl.21.08 – 21.10.
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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:24 - 27
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.
§§ 28
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

Fogas till protokollet
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