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§1

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

KFGE 1 §/13.1.2020
Konstatera laglighet och beslutförhet
Den ledamot som längst innehaft ett fullmäktigeuppdrag i kommunen utövar ordförandeskapet tills val av presidium har slutförts. Om flera ledamöter tillhört fullmäktige lika lång
tid, utövas ordförandeskapet av den ledamot som är äldst av dessa.
Runa-Lisa Jansson har innehaft ett fullmäktigeuppdrag i kommunen längst. Följande i
ordningsföljd är Thommy Fagerholm. Runa-Lisa Jansson fungerar därmed som ordförande tills val av presidium har slutförts.
Sammanträdet har gjorts offentligt genom att publiceras på den elektroniska anslagstavlan på kommunens hemsida den 8 januari 2020, kungjorts på anslagstavlan i Nääs och
uppsatts på anslagstavlorna i Kvarnbo och Kroklund samt utannonserats i tidningarna
Ålandstidningen och Nya Åland.
Vid verkställt namnupprop konstaterades 15 ordinarie fullmäktigeledamöter vara närvarande.
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet
närvarande även beslutfört.
Protokolljusterare
Till protokolljusterare väljs Cathrin Blomberg och Thommy Fagerholm.
Protokollet justerades direkt efter mötet.
Föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes oförändrad.
-------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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§2

DELGIVNINGAR

KFGE 2 §/13.1.2020
Ålands landskapsregering
 Begäran om inlämning av redovisning över valfinansiering, 10.12.2019
Finlands kommunförbund
 Utbildning för förtroendevalda på Åland, 28 – 30.1.2020
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige antecknade informationen till kännedom.
-------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/456/2019
§3

UTSE CENTRALNÄMND FÖR PROPORTIONELLA VAL FÖR ÅREN 2020-2023

KFGE 3 §/13.1.2020
Förvaltningsstadga för Saltviks kommun:
”35 § Kommunfullmäktiges centralnämnd
För förrättande av proportionella val utser kommunfullmäktige en centralnämnd för sin
mandattid. Nämnden består av tre medlemmar och en personlig ersättare för varje medlem. Nämnden är beslutför då tre ledamöter är närvarande.
Kommunfullmäktige väljer en av medlemmarna till ordförande och en till vice ordförande.
Som nämndens sekreterare fungerar fullmäktiges protokollförare, om inte kommunfullmäktige beslutar något annat.”
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt utse följande centralnämnd för proportionella val
inom fullmäktige för åren 2020-2023;
Medlemmar
Personliga ersättare
Henry Lindström, ordförande
René Hampf
Runa-Lisa Jansson, vice ordförande
Mikael Söderholm
Tommy Sjöblom
Cathrin Blomberg
---------------

Protokolljustering:
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SK/457/2019
§4

VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE
FÖR ÅR 2020

KFGE 4 §/13.1.2020
KommunalL 40 §:
”Val av presidium. Fullmäktige väljer bland sina ledamöter ett presidium som består av
en ordförande och högst två vice ordförande. Väljs två vice ordförande skall en förste
och en andre vice ordförande utses. Presidiet väljs för ett år i sänder. Hela presidiet utses vid samma valförrättning.
Presidiet skall väljas vid kalenderårets första sammanträde. Den ledamot som längst innehaft ett fullmäktigeuppdrag i kommunen utövar ordförandeskapet tills valförrättningen
har slutförts. Om flera av ledamöterna tillhört fullmäktige lika lång tid, utövas ordförandeskapet av den ledamot som är äldst av dessa.”
Förvaltningsstadga för Saltviks kommun 4 § 2 mom.
”Kommunfullmäktiges konstituering. …I kommunfullmäktige finns en (1)
viceordförande.”
Kommunfullmäktiges beslut:
Henry Lindström föreslog Runar Karlsson till ordförande. Mikael Söderholm föreslog Runa-Lisa Jansson till viceordförande. Katinka Holmström föreslog Tommy Sjöblom till
viceordförande. Alla förslagen vann understöd. Katinka Holmström föreslog sluten omröstning.
Kommunfullmäktige vidtog så sluten omröstning.
Runar Karlsson fick 15 röster, Runa-Lisa Jansson fick 11 röster och Tommy Sjöblom
fick 4 röster.
Kommunfullmäktige beslöt således att utse Runar Karlsson till kommunfullmäktiges ordförande och Runa-Lisa Jansson till kommunfullmäktiges vice ordförande.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/462/2019
§5

SAMMANTRÄDESDAGAR VÅREN 2020

KFGE 5 §/13.1.2020
I 41 § Kommunallagen stadgas:
”Sammanträden. Fullmäktige beslutar om vilka dagar sammanträden skall äga rum.
Fullmäktige skall även sammanträda då styrelsen eller minst en fjärdedel av fullmäktiges ledamöter begär det för ett visst ärende eller då fullmäktiges ordförande anser att
det behövs.”
Fullmäktige bör fatta beslut om sammanträdesdagar, t ex att fullmäktige sammanträder
då behov föreligger och i regel på måndagar kl 19.00.
Förslag på preliminära sammanträdesdagar våren 2020;
 10.2.2020 kl 19.00
 30.3.2020 kl 19.00
 1.6.2020 kl 19.00
Måndagen den 1.6.2020 kl 17.00-19.00; Mål 2021-2023 tillsammans med kommunstyrelsen och nämndernas ordföranden.
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt enligt förslag.
---------------

Protokolljustering:
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SK/459/2019
§6

UTSE REVISORER FÖR MANDATPERIODEN 2020-2023

KFGE 6 §/13.1.2020
Kommunallagen 73 §: ”Fullmäktige utser för sin mandatperiod minst tre revisorer med
personliga ersättare för att granska kommunens förvaltning och ekonomi under tjänstemannaansvar.”
Kommunallagen 74 §: ”Valbar till revisor är inte en ledamot av styrelsen, den som inte
är valbar till styrelsen eller den som är närstående till kommundirektören eller en styrelseledamot eller den som står i anställningsförhållande av bestående natur till kommunen eller en sammanslutning eller stiftelse som kommunen har bestämmande rätt i.
Även en person som saknar rösträtt i kommunalval i landskapet eller inte har hemort i
kommunen kan väljas till revisor.”
Kommunens förvaltningsstadga 73 §: ”För den granskning av förvaltningen och räkenskaperna som skall utföras för varje löpande räkenskapsår, väljer kommunfullmäktige
efter nyval för sin mandatperiod tre revisorer och för var och en av dem en personlig ersättare. Därtill kan kommunfullmäktige utse en fjärde revisor som fungerar som yrkesrevisor.
Kommunfullmäktige utser en av revisorerna till ordförande och en till vice ordförande.”
Kommunens förvaltningsstadga 75 §: ”Revisorernas uppgift omfattar granskning av förvaltningen och ekonomin för de fyra räkenskapsår, som deras mandatperiod omfattar.
Revisorernas uppdrag upphör då kommunfullmäktige har godkänt bokslutet för mandatperiodens sista räkenskapsår.”
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslöt att ge kansliet i uppdrag att inbegära anbud av yrkesrevisorer
för mandatperioden.
Kommunfullmäktige beslöt även att utse Sven-Olof Karlsson till ordförande med Henry
Lindström som ersättare, Kåre Hampf till vice ordförande med Gun Åkerback som ersättare och Nina-Mari Carlson medlem. Till övriga delar bordlades ärendet.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/460/2019
§7

VAL AV KOMMUNSTYRELSE FÖR ÅREN 2020-2021

KFGE 7 §/13.1.2020
Kommunallag för landskapet Åland (ÅFS 1997:73) 48 §:
”Tillsättande av styrelse.
Fullmäktige tillsätter en styrelse vid ett sammanträde som fullmäktige håller i januari.
Antalet ledamöter skall vara minst fem.
Ledamöterna och personliga ersättare för dem utses för två år åt gången.
Bland dem som utsetts till ledamöter i styrelsen utser fullmäktige ett presidium, bestående av en ordförande och en eller två vice ordförande. Hela presidiet utses vid samma
valförrättning.”
Förvaltningsstadga för Saltviks kommun 44 §
”Kommunstyrelsens sammansättning.
Kommunstyrelsen har minst fem (5) och högst sju (7) ledamöter och en personlig ersättare för envar av dem. Kommunfullmäktige väljer bland ledamöterna ordförande och
viceordförande för kommunstyrelsen”.
Kommunstyrelsens mandatperiod är två år.
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige fastställde antalet ledamöter i kommunstyrelsen för åren 2020-2021
till sju (7).
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt utse följande medlemmar och personliga ersättare i
kommunstyrelsen för åren 2020-2021;
Medlemmar
Mathias Johansson
Rosa Salmén
Caroline Lundberg
Jörgen Lindblom
Katinka Holmström
Jan Lindgrén
Bo Timonen

Ersättare
Fredrik Björklund
Sven-Åke Mattsson
Peter Söderlund
Johan Mörn
Helena Flöjt-Josefsson
Christian Ekström
Jens Söderström

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt utse Mathias Johansson till ordförande och Rosa
Salmén till vice ordförande i kommunstyrelsen för åren 2020-2021.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/5/2020
§8

OMBUD TILL MELLANKOMMUNAL OMBUDSSTÄMMA 2020-2023

KFGE 8 §/13.1.2020
Om sammankallande av ombudsstämma stadgas i Kommunallag för landskapet Åland
(ÅFS 1997:73) §§ 80-83.
En överenskommelse om sammankallande av en mellankommunal ombudsstämma träffas på initiativ av fullmäktige i en kommun. Varje deltagande kommun representeras vid
ombudsstämman av högst tre ombud, vilka utses av fullmäktige. Fullmäktige kan även
utse personliga ersättare för ombuden. Valbar är den som är valbar till kommunfullmäktige och också kommundirektören.
Ombudsstämman sammankallas efter nyval för val av ledamot och ersättare för Norra
Åland i olika organ där Norra Åland skall vara företrädda.
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige utsåg kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören som ombud till de mellankommunala ombudsstämmor
som hålls under mandatperioden 2020-2023.
Vidare utsågs kommunfullmäktiges viceordförande till ersättare för kommunfullmäktiges
ordförande och kommunstyrelsens viceordförande till ersättare för kommunstyrelsens
ordförande.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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BESVÄRSANVISNING
Över beslut som endast rör beredning eller verkställighet får besvär inte anföras. På dessa grunder
får besvär i detta protokoll inte anföras beträffande paragraferna: §§ 2 och 6.
KOMMUNALBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning
av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom
kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att
1. beslutet tillkommit i felaktig ordning,
2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
3. beslutet annars strider mot lag
Besvärsmyndighet är
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn
Paragrafer: §§ 1,3-5, 7-8.
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju
dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha
fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt på kommunens elektroniska anslagstavla.
Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från
den dag då beslutet anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla.
FÖRVALTNINGSBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn
Paragrafer:
Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från
den dag då beslutet anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla.
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BESVÄRSANVISNING
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
post-adress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia
och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.
Inlämnande av besvärshandlingarna
Besvärshandlingarna skall inlämnas 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 innan besvärstiden går ut.
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.
----------------------------

Protokolljustering:
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