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Sammanträdesdatum
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Nr.
7

Plats och tid

Kommunkansliet tisdagen 12.07.2022 kl. 18:30– 19:09

Beslutande

Anders Svebilius
Bernt Bergman
Kalle Björnhuvud
Johan Hilander, frånvarande
Ronald Karlsson, frånvarande
Tage Mattsson
Berit Metsik
Mikael Selander
Ann-Sofi Stjärnfelt
Mikael Stjärnfelt
Rune Söderlund
Glenn Tiitta, frånvarande
Birgitta Österlund

Ordförande
viceordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Sekreterare

Berit Metsik

ledamot

Övriga närvarande

Jan-Anders Öström
Sven-Eric Carlsson, frånvarande

kommunstyrelsens ordförande
kommunstyrelsen viceordförande

Paragrafer

44 – 47

Underskrifter

Ordförande
Sekreterare § 44-45

Sekreterare § 46-47

Anders Svebilius
Eckerö tisdagen 12.07.2022

Berit Metsik

Protokolljustering
Ort och tid

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid
Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid
Underskrift

Mikael Stjärnfelt
Rune Söderlund
Kommunkansliet i Överby 13.07.2022 kl. 12.00.

Berit Metsik
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KF § 44

KALLELSE OCH BESLUTSFÖRHET

Kommunfullmäktige 12.07.2022 § 44

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 § 45

VAL AV SEKRETERARE, PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Kommunfullmäktige 12.07.2022 § 45

Eftersom ingen kommunal tjänsteman är tillgänglig vid mötet väljer
fullmäktige en av ledamöterna till sekreterare i enlighet med Eckerö
kommuns förvaltningsstadga § 6 kap. 4.
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.
BESLUT:
Kommunfullmäktige utsåg ledamot Berit Metsik till sekreterare under
sammanträdet.
Kommunfullmäktige utsåg ledamöterna Mikael Stjärnfelt och Rune
Söderlund till protokolljusterare.
Protokolljusteringen sker direkt efter mötet.
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KF § 46

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunfullmäktige 12.07.2022 § 46
Förslag:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Enligt förslag.
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REKRYTERING: KOMMUNDIREKTÖR

Kommunfullmäktige 12.07.2022 § 47
Kommunstyrelse 07.07.2022 § 183
Kommunfullmäktige 30.06.2022 § 43
Kommunstyrelse 28.06.2022 § 173
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner Raine Katajamäkis anhållan om uppsägning har Eckerö kommun en förestående
rekryteringsprocess.
Kommunstyrelseordförandes förslag:
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner kommundirektörens anhållan om uppsägning föreslås att kommunfullmäktige utser
en rekryteringsgrupp som inför kommunstyrelsen bereder ett förslag
på ny kommundirektör. Kommunstyrelsen föreslår även inför kommunfullmäktige att i rekryteringsgruppens uppdrag ingår en möjlighet
att anlita en utomstående konsult samt också att eftersöka en vikarierande kommundirektör som kan sköta uppdraget tills en ordinarie kan
tillträda.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt föreslå inför kommunfullmäktige att rekryteringsgruppen skulle bestå av kommunfullmäktigeordförande Anders
Svebilius, kommunstyrelseordförande Jan-Anders Öström och ersättare i kommunstyrelsen Sanna Söderlund.
I övrigt enligt kommunstyrelseordförandes förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
Kommunfullmäktige 30.06.2022 § 43
Kommunstyrelsens förslag:
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner kommundirektörens anhållan om uppsägning föreslås att kommunfullmäktige utser
en rekryteringsgrupp som inför kommunstyrelsen bereder ett förslag
på ny kommundirektör. Kommunstyrelsen föreslår även inför kommunfullmäktige att i rekryteringsgruppens uppdrag ingår en möjlighet
att anlita en utomstående konsult samt också att eftersöka en vikarierande kommundirektör som kan sköta uppdraget tills en ordinarie kan
tillträda.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
6

Sammanträdesdatum
12.07.2022

Kommunstyrelsen beslöt föreslå inför kommunfullmäktige att rekryteringsgruppen skulle bestå av kommunfullmäktigeordförande Anders
Svebilius, kommunstyrelseordförande Jan-Anders Öström och ersättare i kommunstyrelsen Sanna Söderlund.
BESLUT:
Ledamot Rune Söderlund understöder kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige besluter i enlighet med förslag med tillägget att
Anders Svebilius är sammankallare i rekryteringsgruppen.
Kommunstyrelse 07.07.2022 § 183
Rekryteringsgruppen har hållit möte, anteckningar ses i bilaga.
Rekryteringsgruppen föreslår att kommunen anställer Benjamin Sidorov för perioden 12.09.2022 – 30.06.2023 som t.f. kommundirektör.
Kommunstyrelseordförandes förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Benjamin Sidorov anställs som t.f. kommundirektör för perioden 12.09.2022 –
30.06.2023.
Föreslår inför kommunfullmäktige att rekryteringsgruppen ges befogenhet att förhandla om anställningsvillkor och lönesättning i ett
kommundirektörsavtal.
Rekryteringsgruppen ges fortsatt mandat att rekrytera en kommundirektör.
BESLUT:
Ledamot John Hilander anländer till mötet under ärendets behandling
kl.17.38.
Enligt förslag.

Kommunfullmäktige 12.07.2022 § 47
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Benjamin Sidorov anställs som t.f. kommundirektör för perioden 12.09.2022 –
30.06.2023.
Föreslår inför kommunfullmäktige att rekryteringsgruppen ges befogenhet att förhandla om anställningsvillkor och lönesättning i ett
kommundirektörsavtal.
Rekryteringsgruppen ges fortsatt mandat att rekrytera en kommundirektör.
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BESLUT:
Enligt förslag med tillägg om att nuvarande kommundirektörs lönenivå
inte får överskridas. Anställningsvillkor bör återspegla att det är en tf
kommundirektörstjänst.
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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: 44 – 46
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.
§§ 47
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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