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Sammanträdesdatum
25.04.2019
KF § 30

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunfullmäktige 25.04.2019 § 30

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 sammankallad och beslutsfört.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
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__/__20__
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Sammanträdesdatum
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KF § 31

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunfullmäktige 25.04.2019 § 31
Förslag:
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg:
1. Kommunstyrelsens arbetsordning, § 36
BESLUT:
Enligt förslag.
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KF § 32

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Kommunfullmäktige 25.04.2019 § 32

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:
André Sjöström och John Hilander utses till protokolljusterare.
Protokollet justeras senast 29.4.2019, kl. 20.00.
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Dnr: KANSLI 41/2019
KF § 33

ANHÅLLAN OM VÄGNAMN

Kommunfullmäktige 25.04.2019 § 33
Kommunstyrelse 09.04.2019 § 94
Närings- och kulturnämnden 28.03.2019 § 14

Anhållan om vägnamn har inkommit den 14.2.2019. Av anhållan
framgår följande:
Vägen som börjar vid punkt 1 (se bifogad kartunderlag) benämns
som Märryggsvägen och att vägen som börjar vid punkt 2 benämns
Långskärsvägen. Vägen som börjar vid punkt 1 på kartan ansluter till
Husfjärdsvägen.
Alternativt benämns hela sträckningen från punkt 1 via punkt 2 Långkärsvägen.
Nuvarande byggbestämmelser kräver att byggplats har vägnummer.
Totalt betjänar vägarna 7 fastigheter, varav en under bildning.
FÖRSLAG:
Nämnden avger yttrande inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige avseende anhållan om vägnamn.
BESLUT:
Närings- och kulturnämnden förordar inför kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige alternativ ett.
Kommunstyrelse 09.04.2019 § 94
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att vägnamn fastslås enligt följande:
Vägen som börjar vid punkt 1 benämns som Märryggsvägen och att
vägen som börjar vid punkt 2 benämns Långskärsvägen.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Sammanträdesdatum
25.04.2019
Kommunfullmäktige 25.04.2019 § 33

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att vägnamn fastslås enligt följande:
Vägen som börjar vid punkt 1 benämns Märryggsvägen och att vägen
som börjar vid punkt 2 benämns Långskärsvägen.
BESLUT:
Ordföranden anmäler jäv. Kommunfullmäktige beslutar att jäv inte föreligger.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med styrelsens förslag.
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KF § 34

BARNOMSORG: INRÄTTANDE AV BEFATTNING SOM GRUPPASSISTENT

Kommunfullmäktige 25.04.2019 § 34
Kommunstyrelse 09.04.2019 § 96
Kommunstyrelse 26.03.2019 § 86
Socialnämnden 04.03.2019 § 32
Bilaga – Befattningsbeskrivning gruppassistent inom barnsomsorgen
Det finns behov av att inrätta en ordinarie befattning som gruppassistent inom barnsomsorgen. Det är även ett av verksamhetsmålen i
budget 2019.

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att föreslå inför
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att en ordinarie befattning
som gruppassistent inom barnomsorgen inrättas.

SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Enligt förslag.
Kommunstyrelse 26.03.2019 § 86
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att ordinarie befattning som gruppassistent inom barnomsorgen inrättas.
BESLUT:
Ärendet återremitteras till förvaltningen för framtagande av information gällande datum för inrättande samt bakgrund.
Kommunstyrelse 09.04.2019 § 96
Efter samråd med socialchefen och daghemsföreståndaren i kommunen konstateras, att det inom daghemverksamheten funnits ett behov
av gruppassistent eller personlig assistent kontinuerligt sedan 1992.
Enligt prognos från förvaltningen framstår därutöver behovet vara
fortsatt under oöverskådlig framtid. Inrättandet för befattningen planers fr.o.m. 1.7.2019.
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Att kommunen sedan flera år tillbaka i tiden haft behov av denna resurs, i kombination med bedömningen att en gruppassistent kommer
vara nödvändig i verksamheten under oöverskådlig tid, leder till slutsatsen att befattningen bör inrättas som ordinarie. I samband med inspektion från Regionförvaltningen, som gjordes under våren 2018
påpekades denna brist specifikt.
Tidsbegränsade anställningar skapar otrygghet för den enskild anställde. För verksamheten skapar det i sin tur störning på kontinuitet.
Dessa konsekvenser kan styrkas genom omfattande studier i området. Kommunen bör som arbetsgivare, alltid ha trygga och ordinarie
anställningar som utgångspunkt. Tidsbegränsade anställningar och
uppdrag bör med hänsyn därtill tillämpas restriktivt, om inte annan
anställningsform kan appliceras.
Sammantaget utifrån det som redogjorts ovan bör därmed befattningen inrättas som ordinarie.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att ordinarie befattning som gruppassistent inom barnomsorgen från och med
1.7.2019.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att ordinarie befattning som gruppassistent inom barnomsorgen från och med
1.8.2019.
Kommunfullmäktige 25.04.2019 § 34
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att ordinarie befattning som gruppassistent inom barnomsorgen inrättas från och
med 1.8.2019.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KF § 35

TJÄNSTEBESKRIVNING, KOMMUNTEKNIKER/BYGGNADSINSPEKTÖR

Kommunfullmäktige 25.04.2019 § 35
Kommunstyrelse 09.04.2019 § 100
Bilaga – Tjänstebeskrivning för kommuntekniker/byggnadsinspektör
Av Eckerö kommuns förvaltningsstadga 10 § 3 framgår följande:
”För varje tjänst eller arbetsavtalsförhållande ska en tjänste- eller arbetsbeskrivning utarbetas, vilken godkänns av den myndighet som
anställer respektive personal. Kommunstyrelsen fastställer således
tjänste- och arbetsbeskrivningar för den personal som styrelsen anställer. När kommunfullmäktige är anställande myndighet fastställs
sådana beskrivningar av kommunfullmäktige”.
Tjänstebeskrivning för kommuntekniker/byggnadsinspketör behöver
fastslås i enlighet med kommunens förvaltningsstadga, men också på
grund av pågående arbete med arbetsvärdering och fördelning av lönejusteringspott.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tjänstebeskrivningen för kommuntekniker/byggnadsinspektör fastslås enligt bilaga.
BESLUT:
Enligt förslag.
Kommunfullmäktige 25.04.2019 § 35
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tjänstebeskrivningen för kommuntekniker/byggnadsinspektör fastslås enligt bilaga.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KF § 36

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSORDNING

Kommunfullmäktige 25.04.2019 § 36
Kommunfullmäktige diskuterar arbetsordningen i kommunstyrelsen.
BESLUT:
Kommunfullmäktige diskuterade kommunstyrelsens arbetsordning.
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KF § 37

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Kommunfullmäktige 25.04.2019 § 37

-

Ekonomisk uppföljning.
BESLUT:
Kommunfullmäktige 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.”
-

Svar till Leif Borg om investeringsprojekten, kl.19.45 – 19.48.
Kari Kärki, frågor om äldreomsorgen, kl.19.48 – 19.51.
Brage Eklund, frågor om utbyggnad av Solgården, kl.19.52 –
19.55.
Brage Eklund, frågor om gemensamt möte med medlemskommunerna inom SÅHD, kl.19.56 – 20.10.
Andre Sjöström, frågor om kommunreformen, kl.20.11 – 20.14.
Mikael Selander, frågor om juristkostnader, kl.20.15 – 20.25.
Brage Eklund, frågor om skrivelse om Skeppsviksbryggan, 20.26
– 20.28.
Leif Borg, frågor om kallelse till informationsträffar, kl.20.28 –
20.30.
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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: 30 – 32, 36 - 37
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.
§§ 33 – 35
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.

Fogas till protokollet
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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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