SAMMANTRÄDESKALLELSE

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdestid

torsdagen 16.06.2022 kl. 18:30– 19:34

Sammanträdesplats

Kommunkansliet

FÖREDRAGNINGSLISTA
KF § 31 Kallelse och beslutsförhet
KF § 32 Val av protokolljusterare, tid och plats
KF § 33 Godkännande och komplettering av föredragningslistan
KF § 34 Bokslut 2021
KF § 35 Fyllnadsval av revisorssuppleant 2020-2023
KF § 36 Beredskapsplan för Eckerö kommun
KF § 37 Begäran om utlåtande, ändring av grundavtal Södra Ålands
utbildningsdistrikt
KF § 38 Konstaterande av förlust av valbarhet

Eckerö 9.6.2022

Anders Svebilius
Kommunfullmäktigeordförande
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 20.6.2022 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens
hemsida www.eckero.ax.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16.06.2022

Nr.
5

Plats och tid

Kommunkansliettorsdagen 16.06.2022 kl. 18:30– 19:34

Beslutande

Anders Svebilius
Bernt Bergman

ordförande
viceordförande

Kalle Björnhuvud
Johan Hilander
Ronald Karlsson, frånv.
Tage Mattsson
Berit Metsik
Mikael Selander, frånv.
Ann-Sofi Stjärnfelt
Mikael Stjärnfelt, frånv.
Lars Pipping
Rune Söderlund
Glen Tiitta, frånv.
Birgitta Österlund

ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ersättare
ledamot
ledamot
ledamot

Sekreterare

Raine Katajamäki

kommundirektör

Övriga närvarande

Jan-Anders Öström
Sven-Eric Carlsson, frånv.

kommunstyrelsens ordförande
kommunstyrelsen viceordförande
ekonom

Maarit Grönlund, 31-34 §§ kl.
18.30 – 19:07.
Paragrafer

31-38 §§

Underskrifter

ordförande

sekreterare

Anders Svebilius

Raine Katajamäki

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö söndagen 19.6.2022, kl. 20.00.

Berit Metsik

Kalle Björnhuvud

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby 20.6.2022 kl. 12.00.

Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid

Raine Katajamäki

Underskrift

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2

Sammanträdesdatum
16.06.2022
KF § 31

KALLELSE OCH BESLUTSFÖRHET

Kommunfullmäktige 16.06.2022 § 31
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:
Ordföranden Anders Svebilius konstaterade att sammanträdet är lagenligt sammankallat och efter verkställt namnupprop med hänsyn till
antalet närvarande ledamöter beslutsfört.
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KF § 32

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Kommunfullmäktige 16.06.2022 § 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:
Kommunfullmäktige utsåg ledamöterna Berit Metsik och Kalle Björnhuvud till protokolljusterare.
Protokolljusteringen sker med elektroniska medel senast 19.6.2022,
kl. 20.00.
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Sammanträdesdatum
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KF § 33

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunfullmäktige 16.06.2022 § 33
Förslag:
Föredragningslistan godkänns med följande extra ärende:
- Konstaterande av förlust av valbarhet
BESLUT:
Kommunfullmäktige fastställde enhälligt föredragningslistan med följande extra ärende:
- Konstaterande av förlust av valbarhet, KF § 38/16.6.2022
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Sammanträdesdatum
16.06.2022
KF § 34

BOKSLUT 2021

Kommunfullmäktige 16.06.2022 § 34
Kommunstyrelse 07.06.2022 § 152
Kommunstyrelse 03.05.2022 § 100
Bilagor:
- Förslaget till bokslut och verksamhetsberättelse
I enlighet med 68 § i kommunallagen 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.
Ekonomen Maarit Grönlund är närvarande under ärendets behandling.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens överskott på 782 167,87 € överförs till kontot överskott från
tidigare år. Överföringen medför att det ackumulerade överskottet
uppgår till 4 906 353,75 €.
Därtill beslutar kommunstyrelsen att:
- godkänna bokslutet för år 2021
- underteckna handlingarna samt överlämna handlingarna till revisorerna för slutrevision.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt om följande ändringar till förslaget:
- s. 30: meningen om valnämnden ströks.
- s. 32: Kommunstyrelsens måluppfyllelse fastställdes enligt följande:
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Sammanträdesdatum
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o

-

-

Eckerö kommun har utvecklat samarbetet med Hammarlands kommun angående den gemensamma tjänsten som
äldreomsorgs- och barnomsorgsledare.
o Kommunen har gjort tomtförsäljning både på industriområdet och på Haralds bostadsområde.
o Socialnämnden avskaffades i och med att barnomsorgen
överfördes till utbildnings- och fritidsnämnden och äldreomsorgsärenden till kommunstyrelsens ansvarsområde.
s. 45: och s. 46 ströks: ”färdtjänst”
s. 46: Äldrerådet har sammanträtt fem gånger under år 2021
s. 56: ”Resultatområdet C204 Barnomsorg har som helhet använt
94,8 % av sina budgeterade medel” ändrades till ”Resultatområdet C204 Barnomsorg har som helhet använt 93,2 % av sina
budgeterade medel”
s. 70: Antalet timmar som kommunen anlitat experttjänster införs

Med dessa ändringar beslöt kommunstyrelsen att föreslå inför kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens överskott på 782 167,87 €
överförs till kontot överskott från tidigare år. Överföringen medför att
det ackumulerade överskottet uppgår till 4 906 353,75 €.
Därtill beslutar kommunstyrelsen att:
- godkänna bokslutet för år 2021
- underteckna handlingarna samt överlämna handlingarna till revisorerna för slutrevision.
Kommunstyrelse 07.06.2022 § 152
Revisorerna har genomfört slutrevision.
Revisionsberättelsen är bilagd.
Balansbok 2021 återfinns i bilaga.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen överlämnar bokslut och verksamhetsberättelse
för år 2021 till kommunfullmäktige för slutligt godkännande.
Revisionsberättelsen delges kommunfullmäktige.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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16.06.2022
Kommunfullmäktige 16.06.2022 § 34

Enligt 77 § i kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland gäller att
när fullmäktige fastställer bokslutet ska fullmäktige besluta om ansvarfrihet för de redovisningsskyldiga.
- Ekonomichefen, Maarit Grönlund är med under ärendets behandling
i egenskap av sakkunnig.
Bilagor:
1. Bokslut och verksamhetsberättelse
2. Revisionsberättelse
Kommunstyrelsens förslag:
- Kommunstyrelsen överlämnar bokslut och verksamhetsberättelse
för år 2021 till kommunfullmäktige för slutligt godkännande.
- Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens överskott på 782 167,87 € överförs till kontot
överskott från tidigare år. Överföringen medför att det ackumulerade överskottet uppgår till 4 906 353,75 €.
- Revisionsberättelsen delges kommunfullmäktige.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt att godkänna bokslut och verksamhetsberättelse för år 2021.
Kommunfullmäktige beslöt att att räkenskapsperiodens överskott
på 782 167,87 € överförs till kontot överskott från tidigare år. Överföringen medför att det ackumulerade överskottet uppgår till
4 906 353,75 €.
Kommunfullmäktige beslöt att bevilja ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.
Ekonom Maarit Grönlund avlägsnade sig kl. 19:07.
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Sammanträdesdatum
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KF § 35

FYLLNADSVAL AV REVISORSSUPPLEANT 2020-2023

Kommunfullmäktige 16.06.2022 § 35
Kommunfullmäktige 19.05.2022 § 27

Kommunfullmäktige utser för sin mandatperiod minst tre revisorer
med personliga ersättare för att granska kommunens förvaltning och
ekonomi enligt § 73 Kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland.
Revisorernas uppgift omfattar granskning av kommunens ekonomi
under den nya mandatperioden som således påbörjas 2020.
Kommunfullmäktige har valt följande revisorer och personliga ersättare genom KF § 6/30.1.2020 för mandattiden 2020-2023:
Fullmäktige beslutade om återval av Tove Lindström-Koli från
BDO Audiator Ab till ordinarie revisor och valde Andreas Holmgård till hennes ersättare.
Fullmäktige beslutade att välja Nina Andersson till revisor och
valde Annette Andersson till hennes ersättare.
Fullmäktige beslutade att välja Margareth Häggblom till revisor
och valde Jan-Erik Mattsson till hennes ersättare.
Fyllandsval måste förrättas för Nina Anderssons personliga ersättare
eftersom Annette Andersson har avlidit.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt att bordlägga ärendet.
Kommunfullmäktige 16.06.2022 § 35
Bordlagt ärende.
BESLUT:
Rune Söderlund, understödd av Kalle Björnhuvud, föreslog Jan-Erik
Eriksson till Nina Anderssons personliga ersättare.
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att välja Jan-Erik Eriksson till
Nina Anderssons personliga ersättare.
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KF § 36

BEREDSKAPSPLAN FÖR ECKERÖ KOMMUN

Kommunfullmäktige 16.06.2022 § 36
Kommunstyrelse 24.05.2022 § 130
RN § 28/11.5.2022
Reviderad beredskapsplan Eckerö kommun. Planen är utarbetad som
en allmän del där specifika delar från tidigare beredskapsplan lyfts ur
för att implementeras i sektorplanerna eller i annan sammanställning
som en helhet.
./. Bilaga A-RN § 28, beredskapsplan Eckerö kommun
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden omfattar Bilaga A-RN § 28
som förslag till beredskapsplan för Eckerö kommun.
Beslut:
Enligt förslag.
Kommunstyrelse 24.05.2022 § 130
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige fastställer den reviderade beredskapsplanen för Eckerö
kommun i enlighet med bilagan.
BESLUT:
Enligt förslag.
Kommunfullmäktige 16.06.2022 § 36
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige fastställer den reviderade beredskapsplanen för Eckerö
kommun i enlighet med bilagan.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 138/2022
KF § 37

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE, ÄNDRING AV GRUNDAVTAL SÖDRA ÅLANDS
UTBILDNINGSDISTRIKT

Kommunfullmäktige 16.06.2022 § 37
Kommunstyrelse 07.06.2022 § 149
Förbundsstyrelsen för SÅUD har tagit fram ett förslag till ny kostnadsfördelning. Förbundsstyrelsen emotser Eckerö kommuns synpunkter
på förslaget inom september månad.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar del av förslaget. Ärendet bereds på nytt till ett
senare sammanträde.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att efterhöra kommunfullmäktiges åsikter
gällande den föreslagna ändringen av grundavtalet.
Paragrafen justerades omedelbart.
Kommunfullmäktige 16.06.2022 § 37
Bilaga:
- Förslag till ny kostnadsfördelning inom SÅUD
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen efterhör kommunfullmäktiges åsikter gällande den
föreslagna ändringen av grundavtalet.
BESLUT:
Kommunfullmäktige diskuterade ärendet.
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KF § 38

KONSTATERANDE AV FÖRLUST AV VALBARHET

Kommunfullmäktige 16.06.2022 § 38
Enligt 16 § 1 mom. i kommunallagen för Åland gäller att om en ledamot i ett kommunalt organ förlorar sin valbarhet förfaller förtroendeuppdraget genast och fullmäktige ska konstatera att ledamoten har
avgått från sitt uppdrag.
Kommunfullmäktigeledamot Robert Andersson varit bosatt i kommunen till och med 11 april 2022 och från och med 12 april 2022 varit
bosatt i en annan kommun.
Förslag:
Kommunfullmäktige konstaterar att ledamot Robert Anderssons förtroendeuppdrag i kommunfullmäktige har förfallit från och med den 12
april 2022 och kommunfullmäktige konstaterar därmed att ledamot
Robert Andersson har avgått från sitt uppdrag.
BESLUT:
Kommunfullmäktige konstaterade att ledamot Robert Andersson har
avgått från sina samtliga kommunala uppdrag fr.o.m. 12 april 2022.
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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: 31-33, 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.
§§
Besvärsmyndighet, adress och postadress:
Ålands Förvaltningsdomstol
PB 31
22101 Mariehamn
Kommunalbesvär, paragrafer: 34-36, 38 §§
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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