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§ 18

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

KFGE 18 §/27.5.2019
Konstatera laglighet och beslutförhet
Sammanträdet har gjorts offentligt genom att publiceras på den elektroniska anslagstavlan på kommunens hemsida den 22.5.2019, 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 12 ordinarie fullmäktigeledamöter och en ersättare vara närvarande.
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet
närvarande även beslutfört.
Protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Nina-Marie Carlson och Gerd Danielsson.
Protokollet justeras direkt efter mötet.
Föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes oförändrad.
-------------

Protokolljustering:
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§ 19

DELGIVNINGAR

KFGE 19 §/27.5.2019
Ålands omsorgsförbund kf
 Samordnad socialtjänst inom Ålands omsorgsförbund kf
Kommunstyrelsen
 Besvär angående Ålands landskapsregerings beslut ÅLR 2019/90 ”Beviljande
och utbetalning av landskapsandel 2019” och ÅLR 2019/65 ”Basbeloppen för
landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 2019” riktat till Högsta förvaltningsdomstolen.
 Besvär angående Ålands landskapsregerings beslut ÅLR 2019/99 ”Socialvårdsplan 2019-2023” riktat till Högsta förvaltningsdomstolen.
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige antecknade delgivningarna till kännedom.
-------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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§ 20

BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

KMST 80 §/29.4.2019
Kommunallagen § 67 lyder:
Om kommunens bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut gäller, utöver vad som bestämts i denna lag, i tillämpliga delar vad som stadgas i bokföringslagen (FFS
1336/1997).
I enlighet med bokföringslagen skall bokslut uppgöras inom fyra månader efter räkenskapsperiodens utgång.
I enlighet med kommunallagen § 68 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 enligt § 69 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.
Räkenskapsperiodens underskott är 342 478,37 euro.
Ekonomichef Marika Mattfolk deltar som sakkunnig i ärendet.
Bokslutet bifogas kallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens underskott
på 342 478,37 euro balanseras mot tidigare års överskott/underskott.
Därtill beslutar kommunstyrelsen att:
- godkänna bokslutet för år 2018.
- underteckna handlingarna samt överlämna handlingarna till revisorerna för slutrevision.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens underskott
på 342 478,37 euro balanseras mot tidigare års överskott/underskott.
Därtill beslutar kommunstyrelsen att:
- godkänna bokslutet för år 2018.
- underteckna handlingarna samt överlämna handlingarna till revisorerna för slutrevision.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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KMST 107 §/20.5.2019
Revision av kommunens räkenskaper och förvaltning slutfördes den 8 - 9 maj 2019. Revisionsberättelse och protokoll över revisionen har inlämnats till kansliet.
Revisorerna förordar att bokslutet för år 2018 godkänns och att de redovisningsskyldiga
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden.
Revisionsberättelsen bifogas verksamhetsberättelsen.
Revisionsprotokollet behandlas i skild paragraf.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer bokslutet för år 2018 och att
kommunfullmäktige handlägger frågan om ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning och
ekonomi.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer bokslutet för år 2018 och att
kommunfullmäktige handlägger frågan om ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning och
ekonomi.
-----------------KFGE 20 §/27.5.2019
Ekonomichef Marika Mattfolk presenterar bokslutet.
Bokslut 2018 bifogas kallelsen.
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige fastställde enhälligt bokslutet för år 2018 och beslöt bevilja ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning och ekonomi.
Kommunfullmäktiges ordförande framförde på fullmäktiges vägnar ett tack till medlemmarna i kommunens förtroendeorgan och tjänsteinnehavare för räkenskapsåret 2018.
------------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/22/2019
§ 21

CENTRAL BALTIC PROGRAMMET 2014-2021 - SMÅBÅTSHAMNSPROJEKT
SMART MARINA

KMST 321 §/18.12.2018
Vid kommunstyrelsens möte 148 §/4.6.2018 fick kommundirektören och kommuningenjören i uppdrag att ta fram en uppdaterad projektplan och förnyade skissritningar. De
uppdaterade skissritningarna beaktar de synpunkter som kom från Ålands Utvecklings
Ab på de ursprungliga ritningarna.
Efter att de uppdaterade skissritningarna tagits fram har det kommit önskemål om att
förrådsutrymmet för ismaskinen, vilket inte ingår som stödberättigad del i projektet
Smart Marina, skulle friställas och placeras på annan plats. Enligt Ålands Fiskare går
det att få stöd för ismaskinen samt byggnad och behövliga installationer och dragningar
oberoende om byggnationen är fristående eller som en del av servicehuset om byggkostnaderna kan redovisas separat. Ålands Fiskare hör sig för med synpunkter från lokala fiskare och återkommer.
Nedanstående bilagor bifogas sammanträdeskallelsen:
•
Beslut om strukturstöd, Ålands Utvecklings Ab, 25.5.2018.
•
Redovisning för Smart Marina, period 1.
•
Tillägg till driftsavtal, Landskapets fastighetsverk, Fast 2018/178.
•
Uppdaterade skissritningar.
Vik. kommuningenjör Dina Friberg deltar i ärendet som sakkunnig.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar förslaget om att friställa förrådsutrymmet för ismaskinen
från servicebyggnaden och tar beslut om att godkänna de uppdaterade skissritningarna
eller beställa nya med en fristående byggnad för ismaskinen.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt att godkänna de uppdaterade skissritningarna med smärre förändringar samt framtagande av kostnadskalkyler och för dem till fullmäktige för godkännande.
Rosa Salmén och Runar Karlsson samt vik. kommuningenjören utses till arbetsgrupp för
projektet.
----------------KMST 64 §/11.3.2019
Arbetsgruppen har haft möte på plats i Hamnsundet. Uppdaterade skissritningar och
kostnadskalkyler har tagits fram och bifogas sammanträdeskallelsen.
Följande bilagor bifogas sammanträdeskallelsen:
•
Kostnadskalkyl

Protokolljustering:
__________________________________________________
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•

Skissritningar

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner kostnadskalkylen och antecknar de uppdaterade ritningarna till kännedom samt för dem till fullmäktige för godkännande. Vid upphandlingsförfarandet ska förrådet för ismaskinen och övriga servicehuset hållas separat för att kunna
kostnadsredovisas skilt. Kommunstyrelsen befullmäktigar kommundirektören att underteckna avtalet med landskapets fastighetsverk, enligt tidigare bifogat utkast.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen befullmäktigade kommundirektören att underteckna avtalet med landskapets fastighetsverk, enligt tidigare bifogat utkast.
Kommunstyrelsen godkände kostnadskalkylen och antecknade de uppdaterade ritningarna till kännedom samt för dem till fullmäktige för godkännande. En tilläggskalkyl över
kommunens nettokostnader ska göras inför fullmäktigemötet.
Vid upphandlingsförfarandet ska förrådet för ismaskinen och övriga servicehuset hållas
separat för att kunna kostnadsredovisas skilt.
--------------KFGE 21 §/27.5.2019
Uppdaterade skissritningar per den 13.5.2019 och tilläggskalkyl över kommunens nettokostnader bifogas kallelsen.
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att projektet godkänns. Kommunfullmäktige godkände även de uppdaterade skissritningarna och tilläggskalkylen över kommunens nettokostnader.
Skissritningar och tilläggskalkyl som bilaga till protokoll.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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§ 22

KARVIKEN, RENOVERING AV TRÄBRYGGA

TEKN 14 §/06.03.2019
Träbryggan i Karviken behöver renoveras. Anslag för renoveringen finns beviljade i
kommunens investeringsbudget för 2019.
Renoveringen har utbjudits på entreprenad under februarimånad. Entreprenaden har
annonserats ut i både Nya Åland och Ålandstidningen samt kommunens digitala anslagstavla. Anbuden ska vara inlämnade 04.03.2019 kl.15.00 till kommunkansliet.
2 st anbud har inkommit inom utsatt tid. Båda anbuden överskrider budgeterade medel
för projektet.
Bilaga. Sammanställning anbud ”Karviken renovering av brygga”
Vik. Kommuningenjörens förslag:
Vik. kommuningenjören föreslår att tekniska nämnden anhåller hos kommunstyrelsen
och fullmäktige om tilläggsmedel och antar det för kommunen mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet under förutsättning att tilläggsmedel beviljas.
Tekniska nämndens beslut:
Tekniska nämnden beslöt begära om tilläggsmedel om 10.000€ hos kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige för förverkligande av renoveringen.
Projektet bjuds ut igen under hösten förutsatt att tilläggsmedel beviljas.
--------------KMST 109 §/20.5.2019
I budget för 2019 finns medel upptagna för renovering av bryggan i Karviken. Projektet
har bjudits ut, men inget anbud antogs. Tekniska nämnden begär tilläggsmedel om
10.000 euro för att förverkliga projektet. Projektet bjuds ut igen under hösten förutsatt att
tilläggsmedel beviljas.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att inga tilläggsmedel för projektet beviljas i
år utan att eventuell ökning av investeringsprojektets kostnader hanteras i samband
med budgetprocessen för 2020.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att inga tilläggsmedel för projektet beviljas i
år utan att eventuell ökning av investeringsprojektets kostnader hanteras i samband
med budgetprocessen för 2020.
--------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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KFGE 22 §/27.5.2019
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslöt att inga tilläggsmedel för projektet beviljas i år utan att eventuell ökning av investeringsprojektets kostnader hanteras i samband med budgetprocessen för 2020.
--------------

Protokolljustering:
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SK/212/2019
§ 23

FÖRORDNANDE AV SOCIALSEKRETERARE

KMST 113 §/20.5.2019
Malin Lundberg är förordnad som t.f. socialsekreterare under perioden 1.4 – 31.12.2019.
Landskapsregeringen beslutade vid pleniföredragning den 9.5.2019 att lagarna gällande
en kommunalt samordnad socialtjänst (KST) träder i kraft den 1 januari 2020. Kommunerna bör således organisera den kommunalt samordnade socialtjänsten inom ett gemensamt kommunalförbund senast till 1 januari 2021.
Med anledning av osäkerhetsfaktorer kring organisationen av KST och svårigheten att
rekrytera behörig personal inom socialsektorn är det lämpligast ur kommunens synvinkel
att förlänga Malin Lundbergs förordnande som t.f socialsekreterare från och med
1.1.2020 – 31.3.2021.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att fullmäktige förordnar Malin Lundberg som
t.f. socialsekreterare fram till och med 31.3.2021.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att fullmäktige förordnar Malin Lundberg som
t.f. socialsekreterare fram till och med 31.3.2021.
--------------KFGE 23 §/27.5.2019
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att förordna Malin Lundberg som t.f. socialsekreterare fram till och med 31.3.2021.
---------------

Protokolljustering:
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SK/200/2019
§ 24

SAMARBETE MELLAN SOCIALNÄMNDERNA NORRA ÅLAND

KMST 117 §/20.5.2019
Enligt Samarbetsavtal mellan Saltviks, Sund/Vårdös och Finström/Getas kommuner,
gällande socialsekreterares samt socialarbetares tjänstgöring i dessa kommuner ska respektive kommun utfärda ett förordnande för den andra kommunens tjänstemän så att
de kan tjänstgöra inom kommunen i enlighet med samarbetsavtalet.
För tjänstemän som det tidigare utfärdats förordnanden för behöver inte förnyas, utan de
är fortfarande giltiga.
Tf socialarbetare Johanna Fellman har skriftligt samtyckt till att tjänstgöra inom Saltviks
socialförvaltning i enlighet med samarbetsavtalet.
Samtyckesformulär som bilaga till kallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att tf socialarbetare Johanna Fellman
förordnas att tjänstgöra inom Saltviks socialförvaltning i enlighet med Samarbetsavtalet
mellan Saltviks, Sund/Vårdös och Finström/Getas kommuner.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att tf socialarbetare Johanna Fellman
förordnas att tjänstgöra inom Saltviks socialförvaltning i enlighet med Samarbetsavtalet
mellan Saltviks, Sund/Vårdös och Finström/Getas kommuner.
-----------------KFGE 24 §/27.5.2019
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att t.f. socialarbetare Johanna Fellman, Finströms
kommun, förordnas att tjänstgöra inom Saltviks socialförvaltning i enlighet med Samarbetsavtalet mellan Saltviks, Sund/Vårdös och Finström/Getas kommuner.
------------------

Protokolljustering:
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SK/189/2019
§ 25

SAMMANTRÄDESDAGAR HÖSTEN 2019, KOMMUNFULLMÄKTIGE

KFGE 25 §/27.5.2019
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.
Preliminära sammanträdesdagar för hösten 2019 har sammanställts enligt följande:
Måndag 9.9.2019 kl 19.00

Halvårsrapport 30.6

Måndag 7.10.2019 kl 19.00

Om ärenden finns

Måndag 11.11.2019 kl 19.00

Delgivning av Kmst budgetförslag
Arvoden och taxor 2020
Skattesats och fastighets- samt hundskatt

Måndag 2.12.2019 kl 19.00

Budgeten 2020

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt enligt förslag.
---------------

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:
§19.
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: §§ 18, 20-25.
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.
Protokolljustering:
__________________________________________________
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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:
__________________________________________________

