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Detaljplaneändring för Bergkulla, Wassböle.
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Överlåtelse av avloppsledningar och pumpstationer till Norra Ålands avloppsvatten
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

KFGE 37 §/5.6.2017

Sammanträdet har kungjorts på den officiella anslagstavlan i Nääs den 31
maj 2017 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 ersättare vara närvarande.
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande även beslutfört.
-----------------

Protokolljustering:

§ 38
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PROTOKOLLJUSTERARE

KFGE 38 §/5.6.2017

I tur att justera protokollet är Berit Hampf och René Hampf.
Kfge beslut:
Till protokolljusterare valdes Berit Hampf och René Hampf. Protokollet
justeras tisdagen den 6 juni 2017 kl 14.00.
------------------

Protokolljustering:
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Dnr: 18 /2017
§ 39

DETALJPLANEÄNDRING FÖR BERGKULLA, WASSBÖLE.

BYGG 19 §/11.4.2017
Bergkullstiftelsen genom Leif Nordqvist anhåller om detaljplaneändring på
fastigheterna Bergkulla 1:79 och Sandkärr 1:29 i Wassböle.
De anhåller även om att områdesplanerare Åsa Mattsson godkänns som
planläggare för detaljplaneändringen.
Detaljplanen för området är ursprungligen från år 2012. Detaljplanen reviderades och revideringen antogs av kommunfullmäktige 9.9.2013 och det
beslutet vann laga kraft 17.10.2013.
En ändring av detaljplanen blev aktuell när det vid förverkligande av gällande detaljplan konstaterades att det finns behov av att bygga en strandbastu.
Detaljplaneändringen innebär att byggnadsytan vid stranden utvidgas så
att det finns en möjlighet att bygga en strandbastu norr om befintligt båthus.
Några små justeringar görs i körförbindelserna på området så att de stämmer överens med verkligheten.
Detaljplanebestämmelsen för byggnadsyta för båthus ändras till byggnadsyta för båthus och bastu. Övriga detaljplanebestämmelser är oförändrade.
Enligt plan- och bygglagen behöver en ändring av detaljplan som har ringa
verkningar inte ställas ut längre än 14 dagar.
Detaljplanekarta och beskrivning som bilaga.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Föreslår att byggnads- och miljönämnden förordar ändringen av detaljplanen.
samt godkänner Åsa Mattsson som planläggare för detaljplaneändringen
och för ärendet vidare till kommunstyrelsen.
Beslut:
Enligt förslag.
--------------------

KMST 94 §/24.4.2017
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen;
 omfattar förslaget och beslutar att det framläggs till allmänt påseende
under 14 dagar. Om inga anmärkningar inlämnas upptas ärendet till
kommunfullmäktige för fastställelse.
 beslutar att godkänna Åsa Mattsson som planläggare för detaljplaneändringen.
Beslut:
Protokolljustering:
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Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
Detaljplaneändring jämte karta bifogas protokollet.
-----------

KFGE 39 §/5.6.2017
Förslag till detaljplaneändring har funnits till påseende under tiden 26.4 –
10.5.2017. Det har inte inkommit anmärkningar mot förslaget på detaljplaneändringen.
Detaljplaneändring jämte karta bifogas sammanträdeskallelsen.
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt fastställa detaljplaneändringen för fastigheterna Bergkulla 1:79 och Sandkärr 1:29 i Wassböle, Saltvik.
Detaljplaneändring jämte karta bifogas sammanträdesprotokollet.
----------------

Protokolljustering:
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BEFRIELSE FRÅN UPPDRAG OCH FYLLNADSVAL TILL TEKNISKA NÄMNDEN

KMST 95 §/24.4.2017
Nämndledamoten Ulla Michelson har med anledning av flytt från kommunen förlorat sin valbarhet i tekniska nämnden.
Valbarhet i kommunala nämnder regleras i kommunallagen 54 §. Förlust
av valbarhet regleras i kommunallagen 16 §.
Tekniska nämndens sammansättning 2016-2019 är:
Ordförande: Tom Jansson
Personlig ersättare: Richard Hagberg
Vice ordförande: Bo Timonen
Personlig ersättare: Kalle Andersson
Medlem: Berit Hampf
Personlig ersättare: Dan Lindroos
Medlem: Simon Karlsson
Personlig ersättare: Fredrik Dahlén
Medlem: Ulla Mickelsson
Personlig ersättare: Thommy Fagerholm
Medlem: Gerd Danielsson
Personlig ersättare: Tommy Sjöblom
Medlem: Linus Fagerström
Personlig ersättare: Sten-Göte Nyman
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att utse NN till ny medlem i tekniska nämnden.
Beslut:
Kommunstyrelsen bordlade ärendet till nästa sammanträde.
---------KMST 112 §/8.5.2017
Beslut:
Kommunstyrelsen bordlade ärendet till nästa sammanträde.
--------KMST 131 §/29.5.2017
Beslut:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att utse Gunnie Jansson till ny
medlem i tekniska nämnden.
---------
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KFGE 40 §/5.6.2017
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt att bevilja Ulla Michelsson befrielse från uppdraget som medlem i tekniska nämnden eftersom hon flyttat från kommunen och därmed förlorat sin valbarhet.
Ledamot Tom Jansson, understödd av René Hampf, föreslog Anja Salmén
till ny medlem i tekniska nämnden. Thommy Fagerholm önskade att val förrättades med slutna sedlar.
Kommunfullmäktige förrättade val. Vid valet hade 14 röster angivits. Kommunstyrelsens förslag fick tre röster, Janssons förslag 10 röster samt en
blank röst.
Kommunfullmäktige beslöt således att utse Anja Salmén till ny medlem i
tekniska nämnden.
--------

Protokolljustering:
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Dnr: 1 /2017
§ 41

ÖVERLÅTELSE AV AVLOPPSLEDNINGAR OCH PUMPSTATIONER TILL NORRA
ÅLANDS AVLOPPSVATTEN AB

TEKN 4 §/11.1.2017
Norra Ålands Avloppsvatten Ab (NAB) äger och sköter idag pumpstationen
i Kroklund och överföringsledningen till Pålsböle.
I Haraldsby vid Färjsundet äger och sköter bolaget pumpstationen vid det
f.d. reningsverket och överföringsledningen därifrån till Godby.
Dessutom har bolaget förnyat och bekostat förnyandet av den del av avloppsledningen längs landsväg 2, Sundsvägen, som måste flyttas då
landsväg 50 byggdes om. Saltviks kommun betalar månatligen en avgift för
det förnyade avloppet enligt avtalet mellan kommunen och NAB. Orkla
Confectionary & Snacks Finland Ab (f.d. Chips Ab) har bekostat flytten av
sin ledning för processvatten.
NAB är berett att ta över resten av stamledningen från Chipsfabriken fram
till NAB´s pumpstation i Haraldsby vid det f.d. reningsverket. På sträckan
finns 2 pumpstationer benämnda Bruksviken norra och Bruksviken södra. I
Bruksviken norra finns det två pumpbrunnar, en för kommunens avloppsvatten och en för processvattnet från fabriken.
Dessutom är NAB berett att ta över överföringsledningen från Kvarnbo till
Haraldsby. På sträckan finns en pumpstation i Kvarnbo vid det f.d. reningsverket.
Efter en kungörelse i tidningarna har en försenad slutreglering med markägarna längs ledningssträckningen gjorts.
Vid kontakt med fabrikschefen på Orkla Ab framkom att Orkla Ab är intresserade av att överlåta sin del av avloppsnätet till NAB.
Enligt avtalet mellan NAB och Saltviks kommun står bl.a. att:
NAB erlägger ingen ersättning för tidigare gjorda investeringar i ledningen
Chips-Haraldsby.
Andel av framtida investeringskostnader betalas enligt de bokade flödena
från respektive intressent i ledningen.
Om stamledningen överlåts till NAB minskar kommunens underhållskostnader och arbetsbelastningen för fastighetsskötarna.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att Saltviks kommun utan
ersättning överlåter kommunens avloppsledning från Chipsfabriken till
Färjsundet inklusive två pumpstationer till NAB. Motivet till att överlåtelsen
sker utan ersättning är att kommunen i annat fall måste betala tillbaka
summan eftersom det motsvarar en nyinvestering för NAB.
Till den del det berör Chipsfabrikens anläggning tecknar NAB separat avtal.
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Även överföringsledningen Kvarnbo-Haraldsby inklusive pumpstationen i
Kvarnbo överlåts utan ersättning till NAB med samma motiv som ovan. Det
f.d. reningsverket och tomten kvarstår i kommunens ägo.
Även elanslutningarna till pumpstationerna överlåts till NAB.

Beslut:
Ärendet återremitterades till kommuningenjören för att utarbeta ett avtalsförslag för övertagandet.
--------TEKN 20 §/12.4.2017
Kommuningenjören har i samarbete med Norra Ålands avloppsvatten Ab
utarbetat ett förslag till överlåtelseavtal.
Avtalsförslaget bifogas kallelsen som bilaga.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att Saltviks kommun utan
ersättning överlåter kommunens avloppsledning från Chipsfabriken till
Färjsundet inklusive två pumpstationer åt NAB. Motivet till att överlåtelsen
sker utan ersättning är att kommunen i annat fall måste betala tillbaka
summan eftersom det motsvarar en nyinvestering för NAB.
Till den del det berör Chipsfabrikens anläggning tecknar NAB separat avtal.
Även överföringsledningen Kvarnbo-Haraldsby inklusive pumpstationen i
Kvarnbo överlåts utan ersättning till NAB med samma motiv som ovan. Det
f.d. reningsverket och tomten kvarstår tills vidare i kommunens ägo.
Även elanslutningarna till pumpstationerna överlåts till NAB.
Beslut:
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att Saltviks kommun utan
ersättning överlåter kommunens avloppsledning från Chipsfabriken till
Färjsundet inklusive två pumpstationer åt NAB. Motivet till att överlåtelsen
sker utan ersättning är att kommunen i annat fall måste betala tillbaka
summan eftersom det motsvarar en nyinvestering för NAB.
Till den del det berör Chipsfabrikens anläggning tecknar NAB separat avtal.
Även överföringsledningen Kvarnbo-Haraldsby inklusive pumpstationen i
Kvarnbo överlåts utan ersättning till NAB med samma motiv som ovan. Det
f.d. reningsverket och tomten kvarstår tills vidare i kommunens ägo.
--------KMST 99 §/24.4.2017
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige i enlighet med tekniska nämndens förslag att Saltviks kommun utan ersättning överlåter kommunens avloppsledning från Chipsfabriken till Färjsundet inklusive två pumpstationer
åt NAB. Motivet till att överlåtelsen sker utan ersättning är att kommunen i
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annat fall måste betala tillbaka summan eftersom det motsvarar en nyinvestering för NAB.
Till den del det berör Chipsfabrikens anläggning tecknar NAB separat avtal.
Även överföringsledningen Kvarnbo-Haraldsby inklusive pumpstationen i
Kvarnbo överlåts utan ersättning till NAB med samma motiv som ovan. Det
f.d. reningsverket och tomten kvarstår tills vidare i kommunens ägo.
Förslag till överlåtelseavtal bifogas kallelsen.

Beslut:
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet för förtydliganden i avtalet.
----------------TEKN 29 §/17.5.2017
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att Saltviks kommun utan
ersättning överlåter kommunens avloppsledning från Chipsfabriken till
Färjsundet inklusive 2 pumpstationer benämnda Bruksviken norra och
Bruksviken södra åt NAB. Motivet till att överlåtelsen sker utan ersättning
är att kommunen i annat fall måste betala tillbaka summan eftersom det
motsvarar en nyinvestering för NAB.
Till den del det berör Orklas anläggning tecknar NAB separat avtal med
Orkla.
Även överföringsledningen Kvarnbo-Haraldsby inklusive pumpstationen i
Kvarnbo överlåts utan ersättning till NAB med samma motiv som ovan. Det
f.d. reningsverket och tomten kvarstår i kommunens ägo. NAB har rätta att
genom separat avtal senare lösa in/överta den f.d. reningsverksbyggnaden.
Även elanslutningarna till pumpstationerna Bruksviken norra och Bruksviken södra överlåts till NAB.
Elanslutningen till pumpstationen vid Kvarnbo reningsverk kvarstår i kommunens ägo men NAB antecknas som betalare.
Det återstående restvärdet för avloppsledningarna och elanslutningarna i
balansräkningen kommer att bokföras som en försäljningsförlust.
Förslag till överlåtelseavtal bifogas kallelsen.
Beslut:
Enligt förslag.
---------
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KMST 132 §/29.5.2017
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Saltviks kommun
utan ersättning överlåter kommunens avloppsledning från Chipsfabriken till
Färjsundet inklusive 2 pumpstationer benämnda Bruksviken norra och
Bruksviken södra åt NAB. Motivet till att överlåtelsen sker utan ersättning
är att kommunen i annat fall måste betala tillbaka summan eftersom det
motsvarar en nyinvestering för NAB.
Till den del det berör Orklas anläggning tecknar NAB separat avtal med
Orkla.
Även överföringsledningen Kvarnbo-Haraldsby inklusive pumpstationen i
Kvarnbo överlåts utan ersättning till NAB med samma motiv som ovan. Det
f.d. reningsverket och tomten kvarstår i kommunens ägo. NAB har rätt att
genom separat avtal senare lösa in/överta den f.d. reningsverksbyggnaden.
Även elanslutningarna till pumpstationerna Bruksviken norra och Bruksviken södra överlåts till NAB.
Elanslutningen till pumpstationen vid Kvarnbo reningsverk kvarstår i kommunens ägo men NAB antecknas som betalare.
Det återstående restvärdet för avloppsledningarna och elanslutningarna i
balansräkningen kommer att bokföras som en försäljningsförlust.
Förslag till överlåtelseavtal bifogas kallelsen.
Beslut:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Saltviks kommun
utan ersättning överlåter kommunens avloppsledning från Chipsfabriken till
Färjsundet inklusive 2 pumpstationer benämnda Bruksviken norra och
Bruksviken södra åt NAB. Motivet till att överlåtelsen sker utan ersättning
är att kommunen i annat fall måste betala tillbaka summan eftersom det
motsvarar en nyinvestering för NAB.
Till den del det berör Orklas anläggning tecknar NAB separat avtal med
Orkla.
Även överföringsledningen Kvarnbo-Haraldsby inklusive pumpstationen i
Kvarnbo överlåts utan ersättning till NAB med samma motiv som ovan. Det
f.d. reningsverket och tomten kvarstår i kommunens ägo. NAB har rätt att
genom separat avtal senare lösa in/överta den f.d. reningsverksbyggnaden.
Även elanslutningarna till pumpstationerna Bruksviken norra och Bruksviken södra överlåts till NAB.
Elanslutningen till pumpstationen vid Kvarnbo reningsverk kvarstår i kommunens ägo men NAB antecknas som betalare.
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Det återstående restvärdet för avloppsledningarna och elanslutningarna i
balansräkningen kommer att bokföras som en försäljningsförlust.
------------KFGE 41 §/5.6.2017
Förslag till överlåtelseavtal och karta bifogas sammanträdeskallelsen.
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt att Saltviks kommun utan ersättning överlåter
kommunens avloppsledning från Chipsfabriken till Färjsundet inklusive 2
pumpstationer benämnda Bruksviken norra och Bruksviken södra åt NAB.
Motivet till att överlåtelsen sker utan ersättning är att kommunen i annat fall
måste betala tillbaka summan eftersom det motsvarar en nyinvestering för
NAB.
Till den del det berör Orklas anläggning tecknar NAB separat avtal med
Orkla.
Även överföringsledningen Kvarnbo-Haraldsby inklusive pumpstationen i
Kvarnbo överlåts utan ersättning till NAB med samma motiv som ovan. Det
f.d. reningsverket och tomten kvarstår i kommunens ägo. NAB har rätt att
genom separat avtal senare lösa in/överta den f.d. reningsverksbyggnaden.
Även elanslutningarna till pumpstationerna Bruksviken norra och Bruksviken södra överlåts till NAB.
Elanslutningen till pumpstationen vid Kvarnbo reningsverk kvarstår i kommunens ägo men NAB antecknas som betalare.
Det återstående restvärdet för avloppsledningarna och elanslutningarna i
balansräkningen kommer att bokföras som en försäljningsförlust.
Överlåtelseavtal och karta bifogas sammanträdesprotokollet.
-------------
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SKOLBI 33 §/12.4.2017
Saltviks kommun har för närvarande ingen skriftlig kostpolicy. Allt fler
kommuner upprättar kostpolicys och flera fördelar finns med detta.
Kostpolicyn presenteras av bildningschefen under mötet.
Bilagor: Kostpolicy bifogas sammanträdeskallelsen.
Bildningschefens förslag:
Skol- och bildningsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att bilagd
kostpolicy för Saltviks kommun skall antas.
Kostpolicyn har presenterats för sakkunnig vilken inte har något att anmärka på vad gäller policyns innehåll.
Beslut:
Enligt förslag.
Kostpolicyn bifogas mötesprotokollet.
------------SOCN 33 §/17.5.2017
Bildningschefen och äldreomsorgschefen har tillsammans gjort upp en
kostpolicy för Saltviks kommun. Policyn har presenterats för sakkunnig
som inte hade något att anmärka på den.
Äldreomsorgschefen presenterar kostpolicyn under mötet.
Bilagor:


Kostpolicyn

Äldreomsorgschefens förslag:
Social- och omsorgsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att bilagd
kostpolicy för Saltviks kommun skall antas.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag. Kostpolicyn i
bilaga till protokoll.
-------------------KMST 134 §/29.5.2017
Bildningschefen och äldreomsorgschefen har tillsammans gjort upp en
kostpolicy för Saltviks kommun. Policyn har presenterats för sakkunnig
som inte hade något att anmärka på den. Såväl skol- och bildningsnämnden som social- och omsorgsnämnden föreslår att bilagd kostpolicy för
Saltviks kommun skall antas.
Bilaga:



Kostpolicyn
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att Kostpolicy för Saltviks kommun antas enligt bilaga.
Beslut:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att Kostpolicy för Saltviks kommun fastställs.
-------------------KFGE 42 §/5.6.2017
Kostpolicy som bilaga till sammanträdeskallelsen.
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt att Kostpolicy för Saltviks kommun fastställs.
Kostpolicy som bilaga till sammanträdesprotokollet.
--------------------
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Dnr: 41 /2016
§ 43

KOMMUNSTRUKTURREFORMEN

KMST § 100/24.4.2017
Kommunstyrelseledamot Jörgen Lindblom initierade att en diskussion angående kommunstrukturreformen bör tas till kommunfullmäktige.
Beslut:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att en diskussion om
kommunstrukturreformen förs på kommunfullmäktiges möte den 15 maj
2017.
--------KFGE 31 §/15.5.2017
Tilläggsinformation har kommit till kännedom efter att kommunstyrelsen initierade diskussionen till fullmäktiges möte den 15 maj 2017.
Landskapsregeringen ger i Beslut Nr 276 Rk1a med Dnr ÅLR 2017/2812
möjlighet till yttrande om förslaget till ny kommunstruktur och den planerade processen för förverkligande. Kommunens yttrande ska vara registraturen tillhanda senast den 8 juni 2017, vilket har förlängts till och med 23
juni 2017.
Förslag till yttrande kommer att behandlas av kommunstyrelsen innan det
förs till kommunfullmäktiges möte den 5 juni 2017.
Landskapsregeringens meddelande angående reform av kommunstrukturen bifogas kallelsen till kännedom inför diskussionen på fullmäktiges
möte den 15 maj 2017.
Per telefon har kommundirektören fått information om att landskapsregeringen planerar att hålla ett öppet dialogmöte i Saltvik den 22 maj 2017 kl.
19 gällande kommunstrukturen.
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige diskuterade ärendet och återremitterade ärendet till
kommunstyrelsen för vidare beredning av yttrandet om förslaget till ny
kommunstruktur.
------------KMST 138 §/29.5.2017
Landskapsregeringen ger i Beslut Nr 276 Rk1a (Dnr ÅLR 2017/2812) daterat 24.4.2017 möjlighet till yttrande om förslaget till ny kommunstruktur och
den planerade processen för förverkligande. Ur beslutet framgår att landskapsregeringen i ett meddelande till lagtinget (nr 4/2016-2017) har presenterat ett förslag till ny kommunstruktur och den planerade processen för
att förverkliga förslaget från år 2020.
I beslutet skriver landskapsregeringen att: ”Med anledning av den aviserade reformen av kommunstrukturen önskar landskapsregeringen i enlighet
med 8 § i kommunindelningslagen (FFS 1996/1997) höra kommunerna om
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förslaget till ny kommunstruktur och den planerade processen. Kommunernas yttrande ska vara registraturen tillhanda senast den 8 juni 2017.”
Kommuner som på eget initiativ anhåller om en kommunindelningsutredning, erhåller sammanslagningsunderstöd enligt nu gällande nivåer. Landskapsregeringen aviserade i meddelandet till lagtinget att stödnivåerna
sannolikt sänks i och med att den nya kommunindelningslagen träder i
kraft.
Landskapsregeringen planerar en kommunrunda för att diskutera förslaget
till ny kommunstruktur i maj-augusti och ytterligare information kommer
längre fram. Av beslutet framgår vidare att meddelandet till lagtinget och
relaterat material är tillgängligt på landskapsregeringens hemsida.
Ur protokollsutdrag nr. 36 daterat 5.5.2017 framgår att landskapsregeringen beslutade förlänga remisstiden för kommunernas yttrande över förslag
till ändring av kommunstrukturen till den 23 juni.
Lantrådet Katrin Sjögren och minister Nina Fellman besökte den 22 maj
2017 Ödkarby skola för en presentation och diskussion. Uppskattningsvis
ett 50-tal personer närvarade vid mötet.
Material och tidigare gjorda utredningar och analyser gällande kommunstruktur finns på:
http://www.regeringen.ax/demokrati-hallbarhet/kommunutredningen
Enligt landskapslag (1997:76) om tillämpning i landskapet Åland av vissa
lagar om kommunindelning ska enligt 1 §, med de undantag som nämns i
landskapslagen, följande riksförfattningar tillämpas i landskapet Åland:
1) (2003/24) kommunindelningslagen den 19 december 1997 (FFS
1196/1997) samt
2) lagen den 28 juni 1996 om bestämmande av kommungränser inom Finlands territorialvatten (FFS 483/1996).
Enligt 8 § kommunindelningslagen (FFS 1196/1997) kan landskapsregeringen bestämma att det skall verkställas en särskild utredning, för vilken
landskapsregeringen efter att ha hört respektive kommuner tillsätter en eller flera kommunindelningsutredare.
Om utredningen visar att kommunindelningen bör ändras, skall utredaren
uppgöra ett förslag till ändring i kommunindelningen och till de bestämmelser och beslut som behövs med anledning därav. Angående utredarens
förslag gäller vad som bestäms om framställning till ändring i kommunindelningen.
Landskapsregeringen lägger i sitt meddelande angående kommunstrukturen fram en mycket tight tidtabell för genomförandet av reformen, där
målsättningen är att den nya kommunstrukturen förverkligas från år 2020
och där kommuninvånarna vid nästa ordinarie kommunalval i oktober 2019
väljer fullmäktige till de nya kommunerna.
För att kommunerna ska ha tid att förverkliga den nya kommunindelningen
ska den nya tvingande lagstiftningen om kommunindelning träda i kraft i
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oktober 2018. Landskapsregeringen kommer att använda sig av möjligheten att enligt nu gällande kommunindelningslag initiera och genomföra
kommunindelningsutredningar för den nya kommunindelningen, där de nya
kommunerna ska formas med och av kommunerna. Målsättningen är att
samtliga kommunindelningsutredningar ska vara genomförda i maj 2018.
En reform av kommunstrukturen motiveras av att:

De ekonomiska förutsättningarna, många kommuner är alltför
beroende av landskapsandelar samtidigt som kommunernas andel
av landskapets ekonomi inte kan öka enligt det scenario PwC:s
prognos visar.

Befolkningsstukturen ger idag kommunerna mycket olika förutsättningar och den demografiska försörjningskvoten varierar kraftigt.

Skillnaderna i kostnadsnivå mellan kommuner är i nuläget
stora och kan inte enbart förklaras av olika politiska ambitionsnivåer.

Det är svårt för små kommuner att hålla hög kvalitet i den allt
mer specialiserade välfärden, vilket ofta hanteras genom samarbeten med andra kommuner. När den politiska ledningen för välfärdstjänster inte är direktvald av kommuninvånarna blir det svårare
att utkräva politiskt ansvar.

Större kommuner ger en förvaltning som är mer robust vid
personalförändringar, har bättre förutsättningar för verksamhetsutveckling och sannolikt klarar framtida rekrytering bättre.
I sitt meddelande hänvisar landskapsregeringen till en omfattande utredning som genomförts av konsultföretaget PwC, på uppdrag av landskapsregeringen. Utredningen utmynnade i tre konkreta förslag till ny kommunstruktur, vilka analyserades i förhållande till alternativet att ingen förändring
i kommunstrukturen görs. I meddelandet väljer landskapsregeringen att
komma med ett helt nytt förslag till kommunindelning.
I sitt meddelande framhåller landskapsregeringen att samtidigt som lagberedningsprocessen inleds tillsätts i samråd med kommunerna en särskild
partssammansatt arbetsgrupp med uppdrag att samordna KST-processen
med bildandet av de nya kommunerna och de nya socialvårdslagar som
ska träda i kraft den 1 januari 2019. Tidtabellen för KST-processen justeras
genom en lagändring så att tidsfristen för fas 1 förlängs till senast den 1
april 2019.
Landskapsregeringen konstaterar i sitt meddelande att det inte råder någon ekonomisk kris, däremot står flera kommuner inför finansiella utmaningar och är idag sårbara för relativt små förändringar i kommunala utgifter.
Gällande den i meddelandet föreslagna kommunen Nordvästra Åland finns
idag ingen naturlig koppling mellan Hammarland och Eckerö till Saltvik,
Sund, Geta, Finström och Vårdö. Det finns heller inga befintliga samarbeten av dignitet och inga befintliga logistiska sammankopplingar gällande
kollektivtrafik mellan den västra och norra delen av förslaget. Samgångsunderstöd enligt LL (1997:76) är 131 €/invånare för att slå samman sju
kommuner med en befolkning på 8 795 personer (Nordvästra) och att slå
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samman tre kommuner med en befolkning på 7 037 personer (Sydöstra).
Att slå samman sju kommuner med allt vad det kan innebära i form av formella avtal och processer, alla personalresurser och att hantera frågor och
oro, som förändringsprocesser skapar samt att sammanfoga sju olika förvaltningskulturer till en är troligtvis mycket mer kostsamt än att slå samman
tre.
Beräkningar som PwC har gjort i sina analyser är baserade på det föreslagna nya systemet till landskapsandelar. Enligt kommunutredningen
2016 ges andelar på kalkylerade grunder och systemet utjämnar förutsättningar mellan kommuner för att alla kommuner ska ha möjlighet att producera likvärdig service. Landskapsandelar ges även på basen av politiska
mål, för att främja en viss typ av region eller annan målsättning. Följden blir
att systemet anpassas för nuvarande struktur. Bygger man inte in några incitament kan systemet därmed bli konserverande. Vid beräkningar på nya
kommuner har PwC valt en metod att de nya kommunerna får tillgodoräkna
sig samtliga befintliga intäkter – dvs. man behandlar den nya kommunen
som summan av tidigare kommuner i denna del. Vid frågestunden i Ödkarby skola framkom som svar på fråga om Vårdö i den nya strukturen
kommer att betraktas som skärgårdskommun att så inte är fallet. Således
är beräkningarna i gjorda analyser inte i samklang med den planerade
verkligheten.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att Saltviks kommun motsätter
sig framlagda förslag av reform av kommunstrukturen samt den planerade
processen för förverkligande, d v s med tvång och enligt nu liggande förslag på tidtabell. Vägkosten till landskapsregeringen är att arbetet med en
kommande förändring av kommunstrukturen bör ske genom frivillighet och
stor delaktighet av inblandade kommuner, inte genom tvång och överraskande förslag på nya strukturer, som kommunerna inte varit delaktiga i
formandet av.
Beslut:
Jan Lindgrén föreslår att orden ”frivillighet och” tas bort i kommundirektörens förslag så att: Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att Saltviks
kommun motsätter sig framlagda förslag av reform av kommunstrukturen
samt den planerade processen för förverkligande, d v s med tvång och enligt nu liggande förslag på tidtabell. Vägkosten till landskapsregeringen är
att arbetet med en kommande förändring av kommunstrukturen bör ske
genom stor delaktighet av inblandade kommuner, inte genom tvång och
överraskande förslag på nya strukturer, som kommunerna inte varit delaktiga i formandet av.
Förslaget fick understöd av Katinka Holmström.
Därefter genomfördes omröstning mellan kommundirektörens förslag och
Jan Lindgréns förslag. Kommundirektörens förslag fick fyra röster och
Lindgréns förslag två röster.
Kommunstyrelsen föreslår således inför fullmäktige att Saltviks kommun
motsätter sig framlagda förslag av reform av kommunstrukturen samt den
planerade processen för förverkligande, d v s med tvång och enligt nu ligProtokolljustering:
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gande förslag på tidtabell. Vägkosten till landskapsregeringen är att arbetet
med en kommande förändring av kommunstrukturen bör ske genom frivillighet och stor delaktighet av inblandade kommuner, inte genom tvång och
överraskande förslag på nya strukturer, som kommunerna inte varit delaktiga i formandet av.
Jan Lindgrén och Katinka Holmström anmälde avvikande åsikt.
---------KFGE 43 §/5.6.2017
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt att ge följande utlåtande till landskapsregeringen:
Saltviks kommun motsätter sig framlagda förslag av reform av kommunstrukturen samt den planerade processen för förverkligande, d v s med
tvång och enligt nu liggande förslag på tidtabell. Vägkosten till landskapsregeringen är att arbetet med en kommande förändring av kommunstrukturen bör ske genom frivillighet och stor delaktighet av inblandade kommuner, inte genom tvång och överraskande förslag på nya strukturer, som
kommunerna inte varit delaktiga i formandet av.
Helena Flöjt-Josefsson inlämnade en reservation som bilades protokollet.
----------
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Dnr: 29 /2017
§ 44

JORDFÖRVÄRVSUTLÅTANDE, NR 319 RK1A

KMST 139 §/29.5.2017

Ålands landskapsregering inbegär kommunens utlåtande över Viktor Granskogs ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom i landskapet.
Ansökan gäller ½ av fastigheten Västra ytterängen Rn:r 6:9, 1/6 av fastigheten Granbacka Rn:r 2:4, ¼ av fastigheten Fridhem Rn:r 2:2 och ¼ av
fastigheten Solbacka Rn:r 2:3, de två sistnämnda fastigheterna jämte
därpå belägna byggnader, anordningar, anslutningar och fasta konstruktioner, samtliga fastigheter belägna i Ödkarby, Saltvik.
Enligt Landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd
(2003:68) 3 kap 12 § kan fysiska personer som inte har jordförvärvsrätt
med stöd av 2 kap, eller jordförvärvslagen, efter prövning i varje enskilt fall,
beviljas jordförvärvstillstånd av landskapsregeringen.
Enligt Landskapsförordningen om jordförvärvstillstånd (2003:70) 4 § 3 kap
ska jordförvärvstillstånd beviljas om sökanden bott i landskapet Åland så
länge att den aktiva, medvetna uppväxttiden infallit medan sökanden bott i
landskapet samt att sökanden har anknytning till trakten och att marken
inte utgörs av ett attraktivt eller känsligt strandområde.
Ansökan samt kartor bifogas sammanträdeskallelsen, övriga handlingar
finns till påseende under mötet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att förorda ansökan med hänvisning till landskapsförordningen om jordförvärvstillstånd (2003:70).
Beslut:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att förorda ansökan med hänvisning till landskapsförordningen om jordförvärvstillstånd (2003:70).
--------------KFGE 44 §/5.6.2017
Ansökan samt kartor bifogas sammanträdeskallelsen, övriga handlingar
finns till påseende under mötet.
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt att förorda ansökan med hänvisning till landskapsförordningen om jordförvärvstillstånd (2003:70) och landskapslagen
om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd (2003:68).
Konstaterades att områdena tillsammans understiger 3 ha och att fastigheterna är ett förskott på arv.
------------
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Dnr: 34 /2017
§ 45

JORDFÖRVÄRVSUTLÅTANDE, NR 339 RK1A

KMST 140 §/29.5.2017
Ålands landskapsregering inbegär kommunens utlåtande över Carina
Mattssons ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom i landskapet.
Sökanden är bosatt i Sverige, men född och boende på Åland år 19601963.
Ansökan gäller fastigheten Hjorthagen RN:r 6:18 i Berdtby, Saltvik. Fastigheten är 2400 m2 och ska användas för fritidsbruk. Sökanden äger inte
sedan tidigare mark på Åland. Marken utgörs inte av ett attraktivt eller
känsligt strandområde.
Enligt Landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd
(2003:68) 3 kap 12 § kan fysiska personer som inte har jordförvärvsrätt
med stöd av 2 kap, eller jordförvärvslagen, efter prövning i varje enskilt fall,
beviljas jordförvärvstillstånd av landskapsregeringen.
Ansökan och karta bifogas sammanträdeskallelsen, övriga bilagor finns till
påseende under sammanträdet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att inte förorda ansökan med
hänvisning till landskapsförordningen om jordförvärvstillstånd (2003:70).
Beslut:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att inte förorda ansökan med
hänvisning till landskapsförordningen om jordförvärvstillstånd (2003:70).
-------KFGE 45 §/5.6.2017
Ansökan och karta bifogas sammanträdeskallelsen, övriga bilagor finns till
påseende under sammanträdet.
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt att inte förorda ansökan med hänvisning till
landskapsförordningen om jordförvärvstillstånd (2003:70). Beslutet motiveras med att sökanden endast har bott sina tre första levnadsår i landskapet
och att ansökan gäller endast fritidsboende.
--------
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Dnr: 40 /2017
§ 46

MOTION OM FOLKOMRÖSTNING GÄLLANDE ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS
INITIATIV OM KOMMUNINDELNING

KFGE 46 §/5.6.2017
En motion angående folkomröstning gällande Ålands Landskapsregerings
initiativ om kommunindelning inlämnades på mötet av fullmäktigeledamoten Tom Jansson med flera.
Enligt 3 kap. 8 § förvaltningsstadga för Saltviks kommun har kommunfullmäktigeledamot rätt att väcka motion i ärende rörande kommunens gemensamma angelägenheter. Motion ska i skriftlig form lämnas till kommunfullmäktiges ordförande senast före sammanträdets början.
Motion ska upptas till behandling efter det att de i föredragningslistan
nämnda ärenden slutförts och motionens förste undertecknare ska då beredas tillfälle att yttra sig varefter motionen utan annan överläggning remitteras till kommunstyrelsen eller annat beredningsorgan för att beredas.
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Motion i bilaga till protokoll.
-----------------
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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: § 46.
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: §§ 37-45.
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
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