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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

KFGE 42 §/25.4.2016
Sammanträdet har kungjorts på den officiella anslagstavlan i Nääs den 20
april 2016 och uppsatts på anslagstavlorna i Kvarnbo och Kroklund samt
utannonserats i tidningarna Ålandstidningen och Nya Åland.
Kfge beslut:
Vid verkställt namnupprop konstaterades 11 ordinarie fullmäktigeledamöter
och tre (3) ersättare vara närvarande.
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till närvarande även beslutfört.
---------------------------

Protokolljustering:
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PROTOKOLLJUSTERARE

KFGE 43 §/25.4.2016
I tur att justera protokollet är Helena Flöjt-Josefsson och Berit Hampf.
Kfge beslut:
Till protokolljusterare valdes Ann-Kristin Eriksson och Berit Hampf.
Protokollet justeras tisdagen 26 april 2016 kl 13.00 på kommunkansliet.
---------------------------

Protokolljustering:
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ANHÅLLAN OM TILLÄGGSMEDEL I BUDGET 2016 FÖR SANERING AV RANGSBY
SKOLA

KMST 99 §/18.4.2016
Byggnadskommittén har haft möte den 11 april 2016 för genomgång av
anbudshandlingar gällande sanering av etapp två i Rangsby skola.
För sanering av etapp två under inkommande sommar finns 85 000 euro
budgeterat i investeringsanslaget för år 2016. Drygt 1 000 euro har hittills
åtgått för konsultarvoden och annonser. För att förverkliga projektet behöver tilläggsmedel om 15 000 euro budgeteras. Tilläggsmedel är en förutsättning för att kunna anta anbud och behövs för att täcka kostnader för
eventuella flyttåtgärder, kontrollanter, tilläggsarbeten och dylikt. Saneringen har på konsults inrådan utökats till slöjdsalen och textilslöjden samt oljetanksrummet vilket också påverkat kostnadsbilden.
Byggnadskommittén anhåller om en tilläggsbudget hos kommunstyrelsen
om 15 000 euro exklusive moms för sanering och förverkligande av etapp
2 av Rangsby skolas sanering. Den totala budgeten för saneringen av
etapp 2 uppgår om tilläggsmedel beviljas till 100 000 euro.
Byggnadskommittéens ordförande Jörgen Lindblom informerar om kommitténs arbete på kommunstyrelsemötet. Byggnadskommitténs protokoll nr
14/11.4.2016 bifogas sammanträdeskallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige en budgetändring i investeringsanslaget för sanering av etapp 2 i Rangsby skola så att budgetanslaget höjs med 15 000 euro exklusive moms. Det totala investeringsanslaget för projektet är efter höjningen 100 000 euro. Byggnadskommittén
antar anbud och förverkligar därefter projektet utifrån de givna budgetramarna.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag att inför fullmäktige föreslå
en budgetändring i investeringsanslaget 9610-2615-RSK13 för sanering av
etapp 2 i Rangsby skola så att budgetanslaget höjs med 15 000 euro exklusive moms. Det totala investeringsanslaget för projektet är efter höjningen 100 000 euro. Byggnadskommittén antar anbud och förverkligar
därefter projektet utifrån de givna budgetramarna.
---------------------------KFGE 44 §/25.4.2016
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt enligt förslag om budgetändring i investeringsanslaget 9610-2615-RSK13 för sanering av etapp 2 i Rangsby
skola så att budgetanslaget höjs med 15 000 euro exklusive moms. Det totala investeringsanslaget för projektet är efter höjningen 100 000 euro.
Byggnadskommittén antar anbud och förverkligar därefter projektet utifrån
de givna budgetramarna.
--------------------------Protokolljustering:
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ANHÅLLAN OM TILLÄGGSMEDEL I BUDGET 2016 FÖR BRANDSTATIONEN

KMST 100 §/18.4.2016
Kommunfullmäktige beslöt vid sitt möte den 9.2.2014/ 11§ att bevilja
470 000 euro netto i investeringsanslag för nybyggnation av brandstation i
Nääs, Saltvik
Byggnadskommittén för brandstationen har vid sitt möte den 11 april 2016
konstaterat att det föreligger behov av asfaltering enligt bifogad översikt.
Av protokollet framgår att behovet är som störst på ett område som är 60
m2 respektive 125 m2 stort, medan byggnadskommittén även vill att ett
område som planerats för parkering om ca 500 m2 skulle asfalterar under
innevarande år och i samband med byggnationen. I tidigare anslag har inte
ingått kostnader för trapport framför ingången till sociala delen och släckningskläder varför dessa även har räknats in begäran om höjt investeringsanslag. Byggnadskommittén begär ett höjt anslag om 10 000 euro för
att åtgärda samtliga ovan nämnda asfalteringar och byggnationer. En utredning över kostnaderna finns i det bifogade protokollet.
Byggnadskommitténs protokoll med bilagor bifogas sammanträdeskallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att en budgetändring
om 4 000 euro i investeringsanslaget för nybyggnation av brandstationen
beviljas för asfaltera och färdigställa de två ytorna om 60 respektive 125
m2 samt att färdigställa trappor till släckningskläder och sociala delen och
inredning enligt § 202 (byggnadskommitténs protokoll). Den större ytan om
500 m2 kan med fördel asfalteras under år 2017, en uppdelning av asfalteringen på två olika tillfällen torde inte öka kostnaden.
Det totala investeringsanslaget för projektet är efter höjningen netto
474 000 euro.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att inför fullmäktige föreslå att en budgetändring om 10 000 euro i investeringsanslaget 9610-2823-FBK1 för nybyggnation av brandstationen beviljas för att asfaltera och färdigställa de
tre ytorna om 60 respektive 125 m2 och ca 500 m2 samt att färdigställa
trappor till släckningskläder och sociala delen och inredning.
------------------------KFGE 45 §/25.4.2016
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt enligt förslag om en budgetändring om
10 000 euro i investeringsanslaget 9610-2823-FBK1 för nybyggnation av
brandstationen beviljas för att asfaltera och färdigställa de tre ytorna om 60
respektive 125 m2 och ca 500 m2 samt att färdigställa trappor till släckningskläder och sociala delen och inredning.
-------------------------
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Dnr: 4 /2016
§ 46

ANSTÄLLNING AV BILDNINGSCHEF

KMST 76 §/15.3.2016
Bildningschef Patrik Larsson anhöll om att bli befriad från tjänsten som
bildningschef för skol- och bildningsområde Västra i Saltviks kommun fr o
m den 1 augusti 2016 och kommunfullmäktige beslöt på sitt möte den
7.12.2015 § 103 att bevilja Patrik Larsson befrielse från bildningschefstjänsten per 1.8.2016.
Kommunstyrelsen beslöt på sitt möte den 17.12.2015 att tillsätta en rekryteringsgrupp bestående av kommunstyrelsens ordförande Runar Karlsson,
skol- och bildningsnämndens ordförande Tommy Sjöblom, kommundirektören, nuvarande bildningschefen och personalsekreteraren. Rekryteringsgruppen hade i uppgift att utannonsera tjänsten som bildningschef samt
bereda anställningsbeslutet.
Totalt har 10 ansökningar inlämnats inom ansökningstiden.
Sammandrag över ansökningarna och beredningsgruppens protokoll bifogas sammanträdeskallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Peter Holm anställs
som bildningschef i Saltviks kommun fr om den 1.8.2016.
Beslut:
Jörgen Lindblom anmälde jäv vilket godkändes och deltog inte i ärendets
behandling eller beslut. Personliga ersättaren Sue Holmström deltog i hans
ställe.
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag att inför kommunfullmäktige föreslå att Peter Holm anställs som bildningschef i Saltviks kommun
från och med 1.8.2016.
--------------------------Kfge 40 §/21.3.2016
Sammandrag över ansökningarna och beredningsgruppens protokoll bifogas sammanträdeskallelsen.
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att återemittera ärendet med följande
påpekanden;
att tjänsten som bildningschef är tidsbegränsad till fem (5) år,
att det ska vara en prövotid om sex (6) månader,
att arbetet ska utvärderas innan prövotiden går ut.
-------------------------KMST 102 §/18.4.2016
I lagen om kommunala tjänsteinnehavare (11.4.2003/304 2 kap 3 §) stadgas om grunderna för visstids anställning. En ledande tjänsteman/chef är i
Protokolljustering:
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sig inte grund för visstidsanställning (se bilaga gällande lagen och tjänsteinnehavarguiden för kommunala tjänsteinnehavare).
För tidigare bildningschef har grund för visstidsanställning funnits då tjänsten har varit delad bildningschef (AKTA) och skolledare (UKTA) och därmed innehållit undervisningsskyldighet och då ett lagkrav på tidsbundenhet
för skolledare enligt grundskolelagens 37 §. För tjänsten som bildningschef
(AKTA) i den nya organisationen finns inte samma lagliga grund för visstidsanställning eller övriga grunder enligt lag om kommunala tjänsteinnehavare. Noteras bör att på Åland används benämningen tjänsteman enligt
LL om tillämpning i landskapet Åland av lagstiftning om kommunala tjänstemän 2004:24.
Enligt samma lag om kommunala tjänsteinnehavare 2 kap. 8 § är den
högsta möjliga prövotiden som kan bestämmas för en tjänst högst 6 månader.
Lagen om kommunala tjänsteinnehavare, tjänsteinnehavarguiden för
kommunala tjänstemän, jämte tidigare material från styrelsemötet den
15.3.2016 finns som bilaga till kallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och förslår för kommunfullmäktige
varaktighet för bildningschefstjänsten, längden på prövotiden och hur utvärdering av arbetet innan prövotidens utgång ska göras.
Beslut:
Jörgen Lindblom anmälde jäv vilket godkändes och deltog inte i ärendets
behandling eller beslut.
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att inför fullmäktige föreslå att;
som bildningschef i första förslagsrum utses Peter Holm och i
andra förslagsrum Sofi Ekholm,
att prövotiden för bildningschefen är 6 månader,
att utvärderingen görs inom 5 månader från anställningens
början. Utvärderingen görs av kommundirektören, ordföran
den i skol- och bildningsnämnden, ordföranden i kommunstyrelsen och ordföranden i kommunfullmäktige.
-----------------------KFGE 46 §/25.4.2016
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att;
att som bildningschef från och med den 1.8.2016 utse Peter
Holm. Om Peter Holm tackar nej kvarstår i andra förslagsrum
Sofi Ekholm,
att prövotiden för bildningschefen är 6 månader och räknas
fr o m 1.8.2016,
att utvärderingen görs inom 5 månader från anställningens
början. Utvärderingen görs av kommundirektören, ordföranden i skol- och bildningsnämnden, ordföranden i kommunstyrelsen och ordföranden i kommunfullmäktige.
----------------------Protokolljustering:
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Dnr: 16 /2016
§ 47

JORDFÖRVÄRVSUTLÅTANDE, HÅDELL OSKAR

KMST 104 §/18.4.2016
Ålands landskapsregering inbegär kommunens utlåtande över Oskar Hådells ansökan om rätt att äga och besitta fast egendom i landskapet.
Ansökan gäller ett outbrutet område om 9 200 m2 av fastigheten Björkbacka RNr 1:26 i Ödkarby, Saltvik. På området finns ett befintligt bostadshus. Avsikten med förvärvet är fast bosättning och sökanden bor sedan
26.8.2011 i landskapet Åland. Andel i samfällda ingår inte i köpet.
Om det inte finns särkskilda skäl däremot skall (enligt landskapsförordningen om jordförvärvstillstånd) jordförvärvstillstånd beviljas när förutsättningarna i följande punkt är uppfyllda. 4 § 6 p. sökanden har varit bosatt i
landskapet Åland under minst 5 år.
Begäran om jordförvärvstillstånd bifogas sammanträdeskallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige förordar ansökan trots
att ansökan inte helt uppfyller kriterierna i LF om jordförvärvstillstånd.
Beslutet motiveras med att sökanden har varit bosatt fem år i landskapet
Åland den 26.8.2016 och då skulle uppfylla villkoren för jordförvärv enligt 4
§ 6 p.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag att inför fullmäktige föreslå
att ansökan förordas trots att den inte helt uppfyller kriterierna i landskapsförordningen om jordförvärvstillstånd. Beslutet motiveras med att sökanden
har varit bosatt fem år i landskapet Åland den 26.8.2016 och då skulle uppfylla villkoren för jordförvärv enligt 4 § 6 p.
----------------------------KFGE 47 §/25.4.2016
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt enligt förslag att förorda ansökan trots
att den inte helt uppfyller kriterierna i landskapsförordningen om jordförvärvstillstånd. Beslutet motiveras med att sökanden har varit bosatt fem år i
landskapet Åland den 26.8.2016 och då skulle uppfylla villkoren för jordförvärv enligt 4 § 6 p.
----------------------------
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Dnr: 2 /2016
§ 48

REMISS - REFORMERING AV VALLAGSTIFTNINGEN OCH LAGSTIFTNINGEN OM
RÅDGIVANDE KOMMUNALA FOLKOMRÖSTNINGAR

KMST 106 §/18.4.2016
Landskapsregeringen har under 2015 låtit utföra en utredning gällande reformering av vallagstiftningen och lagstiftning om rådgivande kommunala
folkomröstningar. Arbetsgruppens slutrapport har skickats på remiss till
kommunerna och andra intressenter där man efterfrågar kommunens åsikter om bl a en sänkning av rösträttsåldern. Remissvaret ska vara landskapsregeringen tillhanda senast den 2 maj 2016. För de övriga punkterna
(2-4) som rapporten uppmärksammat ska remissvaret vara landskapsregeringen tillhanda senast den 1 juni 2016. Dessa punkter behandlas inte i
detta remissvar från Saltviks kommun utan tas upp som ett separat ärende.
Saltviks kommun har skickat ut slutrapporten från arbetsgruppen för översyn av vallagstiftningen till centralnämnds och valnämnds medlemmarna
och till skolornas skolledare och bildningschef för kommentarer. Kommundirektören tillsammans med kanslisekreteraren som även är sekreterare i
centralnämnden har gjort en utvärdering av reformen och dess påverkan
på kommunen och efter det sammanställt ett förslag till remissvar till landskapsregeringen gällande sänkt rösträttsålder i kommunalval och rådgivande kommunala folkomröstningar.
Remissvaret från Saltviks kommun jämte bilagor från landskapsregeringen
(slutrapport och begäran om remiss) bifogas sammanträdeskallelsen.

Kommundirektörens förslag:
Då frågan är av stor dignitet så föreslår kommunstyrelsen att frågan om en
sänkning av rösträttsåldern förs till kommunfullmäktige för beslut. Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att förorda en sänkning av
rösträttsåldern till 16 år i kommunalval och i rådgivande kommunala omröstningar enligt bilagt remissvar till landskapsregeringen. Kommunstyrelsen föreslår vidare att ändringen av sänkt rösträttsålder blir permanent
såsom slutrapporten från arbetsgruppen rekommenderar och att det införs
från och med kommunalvalet år 2019 såsom landskapsregeringen föreslår.
Beslut:
Jörgen Lindblom föreslog att en sänkning av rösträttsåldern inte ska göras
och att 18-års gränsen vidhålls.
Förslaget understöddes av Mathias Johansson.
Runar Karlsson understödde kommundirektörens förslag.
Eftersom två understödda förslag förelåg vidtog kommunstyrelsen omröstning genom namnupprop. Kommundirektörens förslag fick en röst (Runar
Karlsson) och Jörgen Lindbloms förslag fick 6 röster (Jan Lindgrén, Jörgen
Lindblom, Mathias Johansson, Rosa Salmén, Katinka Holmström och Kerstin Renfors).

Protokolljustering:

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
25.4.2016

Sida
11

Kommunstyrelsen beslöt således att inför fullmäktige föreslå att vidhålla en
rösträttsålder om 18 år i kommunalval och i rådgivande kommunala omröstningar.
Omröstningsprotokoll i bilaga till protokoll.
--------------------------------KFGE 48 §/25.4.2016
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt enligt förslag att vidhålla en rösträttsålder om 18 år i kommunalval och i rådgivande kommunala omröstningar.
---------------------------------
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Dnr: 9 /2016
§ 49

MOTION GÄLLANDE TILLSÄTTANDE AV NÄMNDER
Fullmäktigeledamot Helena Flöjt-Josefsson har lämnat in en motion angående tillsättandet av nämnder.
Kommunfullmäktigeledamot har rätt att väcka motion i ärende rörande
kommunens gemensamma angelägenheter. Motion skall i skriftlig form
lämnas till kommunfullmäktiges ordförande senast före sammanträdets
början.
Motion skall upptagas till behandling efter det att de i föredragningslistan
nämnda ärenden slutförts och motionens förste undertecknare skall då beredas tillfälle att yttra sig varefter motionen utan annan överläggning remitteras till kommunstyrelsen eller annat beredningsorgan för att beredas.
Beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Motionen i bilaga till protokoll.
---------------------------

Protokolljustering:

§ 50

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
25.4.2016

Sida
13

MOTION GÄLLANDE MOTION OCH TRÄNING
En motion gällande motion och träning inlämnades på mötet av fullmäktigeledamöterna Silvana Fagerholm–Sjöblom, Gerd Danielsson och NinaMarie Carlsson.
Kommunfullmäktigeledamot har rätt att väcka motion i ärende rörande
kommunens gemensamma angelägenheter. Motion skall i skriftlig form
lämnas till kommunfullmäktiges ordförande senast före sammanträdets
början.
Motion skall upptagas till behandling efter det att de i föredragningslistan
nämnda ärenden slutförts och motionens förste undertecknare skall då beredas tillfälle att yttra sig varefter motionen utan annan överläggning remitteras till kommunstyrelsen eller annat beredningsorgan för att beredas.
Beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Motionen i bilaga till protokoll.
--------------------------
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MOTION GÄLLANDE ÄNDRING AV BOSTADSTOMT TILL GRÖNOMRÅDE
En motion gällande ändring av bostadstomt till grönområde inlämnades på
mötet av fullmäktigeledamötena Janice Holmström och Runa-Lisa Jansson.
Kommunfullmäktigeledamot har rätt att väcka motion i ärende rörande
kommunens gemensamma angelägenheter. Motion skall i skriftlig form
lämnas till kommunfullmäktiges ordförande senast före sammanträdets
början.
Motion skall upptagas till behandling efter det att de i föredragningslistan
nämnda ärenden slutförts och motionens förste undertecknare skall då beredas tillfälle att yttra sig varefter motionen utan annan överläggning remitteras till kommunstyrelsen eller annat beredningsorgan för att beredas.
Beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Motionen i bilaga till protokoll.
-------------------------

Protokolljustering:

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
25.4.2016

BESVÄRSFÖRBUD

Vad förbudet grundar sig på
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär
enligt 112 § kommunallagen inte anföras över beslutet.
Paragrafer: §§ 48-51.
Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunden för besvärsförbudet:

BESVÄRSANVISNING
KOMMUNALBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn
Kommunalbesvär, paragrafer: §§ 42-47.
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den
dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den.
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
Paragrafer:
Besvärstid:
forts.
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FÖRVALTNINGSBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn
Förvaltningsbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den
dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget.
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
Paragrafer:.
Besvärstid: t.o.m.
Besvärsskrift
I besvärsskriften skall uppges:
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna 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 som officiellt bestyrkt kopia,
och intyg om den dag från vilken besvärstiden räknas.
forts.
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Inlämnande av besvärshandlingar
Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar.
Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag
innan ämbetsverket stängs.
Besvärshandlingarna kan även lämnas till (om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten):
Namn, adress och postadress

Paragrafer:
Avgift
Enligt lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) uppbärs en rättegångsavgift på 250 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. Vissa prestationer är dock avgiftsfria (5 §) och ingen avgift
uppbärs om ändringssökande har framgång i ärendet.
Tilläggsuppgifter

Protokolljustering:

